
USKONTUNNUSTUS:  

ISLAM: 

Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on Hänen sanansaattajansa 

"ÄSH-HÄDU (todistan) ÄN LÄÄ-ILÄÄHÄ (ettei ole muuta Jumalaa) ILLA-ALLAAH (kuin 

Allah), WA ÄSH-HÄDU (ja todistan) ÄNNÄÄ MUHÄMMADAN RASUL-ALLAAH (että 

Muhammed on Hänen sanansaattajansa) " 

 

 

JUUTALAISUUS: 

 

Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. (5. Moos. 6:4) 

 

 

ORTODOKSINEN KIRKKO: 

Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja 

näkymättömän Luojaan.  

Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä 

ennen aikojen alkua, valo valosta, 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, ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja 

haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu 

Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka 
valtakunnalla ei ole loppua.  

Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan 
kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.  

Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien 

anteeksiantamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen 

LUTERILAISESSA KIRKOSSA on käytössä kolme uskontunnustusta: 

 

1. Apostolinen uskontunnutus, vanhin (eniten käytössä evl. kirkossa)  

2. Nikealais-Konstantinopolilainen uskontunnutus, 300-luvulta 

3. Athanasiuksen uskontunnustus, 400-luvulta 

 
( Suomen evankelis-luterilainen kirkko käyttää Nikean uskontunnustuksesta muotoa, johon 

sisältyy sanat "...ja Pojasta".) 



Apostolinen uskontunnustus 

Minä uskon Jumalaan, 

Isään, Kaikkivaltiaaseen, 

taivaan ja maan Luojaan, 

ja Jeesukseen Kristukseen, 

Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, 

joka sikisi Pyhästä Hengestä, 

syntyi neitsyt Mariasta, 

kärsi Pontius Pilatuksen aikana, 

ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, 

astui alas tuonelaan, 

nousi kolmantena päivänä kuolleista, 

astui ylös taivaisiin, 

istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella 

ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, 

ja Pyhään Henkeen, 

pyhän yhteisen seurakunnan, 

pyhäin yhteyden, 

syntien anteeksiantamisen, 

ruumiin ylösnousemisen 

ja iankaikkisen elämän. 

 



Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

Nikean uskontunnustus 

Me uskomme yhteen Jumalaan, 

Kaikkivaltiaaseen Isään, 

taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. 

Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, 

Jumalan ainoaan Poikaan, 

joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, 

Jumala Jumalasta, 

valo valosta, 

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, 

ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, 

kärsi kuoleman ja haudattiin, 

nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin 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. 

Me uskomme Pyhään Henkeen, 

Herraan ja eläväksi tekijään, 

joka lähtee Isästä ja Pojasta, 

jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan 

ja joka on puhunut profeettojen kautta. 

Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. 

Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, 

odotamme kuolleiden ylösnousemusta 

ja tulevan maailman elämää. 



Athanasiuksen uskontunnustus 

Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. 
Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen. 

Yhteinen kristillinen usko on tämä: Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa 

sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. 

Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän 
kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa. 

Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki: Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton. 

Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön. 

Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea 

luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön. 

Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. 

Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika 
on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra. 

Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää 

meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. 

Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt. 

Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, 
Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä. 

Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä 
ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus. 

Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. 

Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi. 

Oikea oppi on tämä: Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, Yhtä lailla Jumala ja ihminen: 

Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi 
ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen. 

Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä. 

Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. 

Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. 

Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis 

yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus. 

Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja 
sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, 
mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen. 

Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua. 

 


