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lukijalle

Justinos Marttyyri oli tuotteliain ja tunnetuin toisen vuosisadan puolivälin 
aikoihin vaikuttaneista kristityistä. Justinos kirjoitti aikana, jolloin kristin-
usko oli irtaantunut juutalaisuudesta, ja sen piti osoittaa olevansa varteen-
otettava uskonto rooman valtakunnassa, jossa oli tuohon aikaan monien 
muidenkin uskontojen kannatajia. Justinoksen näkemys juutalaisista py-
histä kirjoituksista (”Vanhasta testamentista”) ja kristillisestä opista on jo 
kasvanut ulos Uuden testamentin maailmasta: Jeesus oli hänelle jo selvästi 
Jumala, josta alettiin puhua kreikkalaisen filosofian ehdoilla. toisaalta se ei 
ole kuitenkaan vielä saavuttanut sitä opillista tasoa, jonka kohtaamme myö-
hemmissä uskontunnustuksissa ja suurten kirkkoisien opetuksissa. Juuri 
tästä syystä on tärkeää tutkia ja ymmärtää Justinosta. Hän oli ensimmäi-
nen tuntemamme kristitty opettaja, jonka käsissä kristinuskosta tuli ”suuri 
kertomus” – kertomus, jossa Jumalan kosminen suunnitelma selitetään ja 
perustellaan yksityiskohtia myöten.

Justinos oli poikkeuksellisen tuottelias kirjoittaja, mutta häneltä on 
säilynyt jälkipolville vain 1. Apologia ja 2. Apologia sekä Dialogi Tryfonin 
kanssa. näiden teosten kreikankielinen alkuteksti on – muutamia irralli-
sia katkelmia lukuun ottamatta – käsikirjoituksessa, jota kutsutaan nimellä 
Codex Parisinus Graecus 450. käsikirjoitus on peräisin vuodelta 1364, ja sitä 
säilytetään ranskan kansalliskirjastossa. siitä on säilynyt vuonna 1951 teh-
ty kopio, jota säilytetään lontoon British Museumissa. yhden tärkeimmis-
tä Codex parisinuksen perusteella julkaistuista varhaisista editioista laati 
ranskalainen benediktiinimunkki prudent Maran vuonna 1742. tästä lai-
toksesta on peräisin Apologioiden ja Dialogin lukujako. luvut puolestaan 
jakoi pienempiin kappaleisiin georges Archamboult, jonka editio ilmestyi 
vuonna 1909.

kaikkien tieteellisten Justinos-käännösten pohjana on Codex parisinus 
ja sen yksityiskohdista käytävä kriittinen keskustelu. käsillä oleva ensim-
mäinen suomenkielinen Justinos-käännös osallistuu tähän keskusteluun 
uusimpien editioiden avulla. Apologioiden osalta on käytetty Miroslav 
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Marcovichin (1994), André Wartellen (1987) ja Charles Munier’n (2006) 
editioita. Dialogia puolestaan on käännetty Miroslav Marcovichin (1997) 
ja philippe Bobichonin (2003) laitoksia hyväksi käyttäen. kriittinen kes-
kustelu on osoittanut Codex parisinuksen sen myöhäisyydestä huolimatta 
varsin hyväksi käsikirjoitukseksi. parina erilaisena versiona tunnettu mart-
tyyrikertomus on käännetty Wartellen edition mukaan.

käännöksessä on pyritty tarkkuuden lisäksi myös selkeyteen. Justinok-
sen pitkiä virkerakenteita on pilkottu, jotta tekstistä tulisi ymmärrettävää 
ja helposti seurattavaa. Alkutekstin rytmi ja rikas assosiaatioiden verkosto 
kärsivät tästä ratkaisusta jonkin verran. lukijan työn helpottamiseksi kään-
täjät ovat otsikoineet tekstin ja jakaneet sen kappaleisiin, jotka seuraavat 
paljolti Marcovichin kappalejakoa. Justinoksen ajatuksenjuoksu ei kui-
tenkaan ole rajattavissa näin systemaattisin perustein, joten lukijan on sy-
vemmälle tekstiin päästyään syytä suhtautua otsikointiin ja kappalejakoon 
kriittisesti. kommentaarien tarkoituksena on antaa perustietoa Justinoksen 
tekstien välisistä yhteyksistä sekä avata ovia varhaiskristittyjen maailmaan. 
lisätietoa kaipaaville suosittelen Wartellen ja Bobichonin editioita, jois-
sa on seikkaperäiset kommentaarit Justinoksen teksteihin. Vaikka Dialogi 
voidaan jakaa kolmeen pääjaksoon, sen rakenne vaikuttaa tekstiä lukiessa 
sekavalta. tekstiin syventynyt lukija voi kuitenkin vaivannäkönsä päätteek-
si ymmärtää oikeaksi rené Chateaubriandin arvion (Génie du Christianis-
me, ”kristinuskon henki” 1.1.1): ”Justinoksen tyyli on koruton, ja marttyyri-
kertomus todistaa hänen vuodattaneen verensä uskontonsa puolesta sillä 
samalla yksinkertaisuudella, jolla hän myös kirjoitti sen puolesta.”

Etenkin Dialogissa Justinos lainaa usein juutalaisia pyhiä kirjoituksia, 
jotka vastaavat likipitäen meidän Vanhaa testamenttiamme ja siihen liitty-
viä apokryfikirjoja. Hän ei käytä hepreankielistä tekstiä, josta meidän Van-
ha testamenttimme on käännetty. sen sijaan hän käyttää kreikankielistä 
käännöstä septuagintaa sekä siihen liittyneitä kristillisiä todistustekstejä. 
tästä syystä hänen tekstinsä poikkeavat paikoin rajustikin meidän kirkko-
raamatustamme ja usein myös septuagintasta. Asiasta kiinnostuneen luki-
jan kannattaa lukea Justinoksen tekstien rinnalla kirkkoraamattua. teksti-
viitteet seuraavat joka tapauksessa kirkkoraamatun – eivätkä septuagintan 
– luku- ja jaejakoa. sitaattien käännöksissä on seurattu kirkkoraamatun 
kieltä, vaikkakaan ei kaikilta osin.
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tämä teos on syntynyt osana juutalaiskristillisyyden tutkimusprojek-
tia. Erityisesti kiitän teol. tri outi lehtipuuta Dialogin ensimmäisen osan 
käännöksestä ja kommentaarista. kiitoksen ansaitsevat dosentti Jarmo  
kiilunen, joka on lukenut laajoja osia käsikirjoituksesta ja tehnyt niihin ar-
vokkaita huomautuksia, sekä professori simo knuuttila ja dosentti Antti 
Marjanen, jotka myös ovat lukeneet tekstejä ja parantaneet niiden tasoa 
kommenteillaan. kiitän sks:n ja Wsoy:n kirjallisuussäätiöitä hankkeen 
taloudellisesta tukemisesta. toimittaja tertti lappalaista kiitän huolelli-
sesta kielentarkastuksesta ja rakentavista parannusehdotuksista. ranskan 
suurlähetystöä kiitän antoisasta yhteistyömatkasta pariisiin. Vaimoani 
Heidiä kiitän innostuksen jakamisesta ja tarkkanäköisistä havainnoista.

Helsingissä pääsiäisenä 2008

Matti Myllykoski
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D D-käsikirjoitus, nk. Codex Bezae Cantabrigiensis, joka sisältää 
luukkaan evankeliumin osalta paikoin arvokkaita 2. vuosisadan 
lukutapoja

fr. fragmentti
hepr. hepreaksi
kr kirkkoraamattu, suomalainen raamatunkäännös vuodelta 1992
kreik. kreikaksi
lat. latinaksi
lXX septuaginta, Vanhan testamentin varhaisin kreikankielinen  

käännös, 200-luvulta ekr.
Mt masoreettinen teksti; Vt:n hepreankielinen alkuteksti
par. // parr. paralleeli; viittaa tietyn evankeliumitekstin synoptiseen paralleeli-

tekstiin (par.) tai teksteihin (parr.)
Ut Uusi testamentti
Vt Vanha testamentti
[…] jaksosta puuttuu tekstiä
[ ] hakasulkujen sisällä oleva teksti täydentää puutteellista tai hämärää 

alkutekstiä

raamatun kirjoista käytetään kirkkoraamatun mukaisia vakiintuneita lyhenteitä. 
näiden lisäksi käytössä ovat seuraavat apokryfikirjojen lyhenteet:

tob. tobiaan kirja
Viis. Viisauden kirja
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Uuteen testamenttiin valikoituneet kirjoitukset syntyivät kristinuskon 
varhaisimpana kautena. ne kuvastavat suureksi osaksi kristinuskon 

kasvua juutalaisesta liikkeestä itsenäiseksi uskonnoksi. Monessa mielessä voi 
ajatella, että kristinusko sinetöi itsenäisyytensä saavutettuaan keisari kons-
tantinuksen aikana valtakunnankirkon aseman. nikean uskontunnustus 
vuodelta 325 kuvaa hyvin uuden valtauskonnon vahvistunutta oppijärjestel-
mää. Uuden testamentin myöhäisimmät kirjoitukset olivat syntyneet toisen 
vuosisadan alussa, ja sata vuotta myöhemmin keisari konstantinus oli tehnyt 
kristinuskosta rooman valtakunnan johtavan uskonnon. Mitä kristinuskolle 
tapahtui noiden kahden vuosisadan aikana? se oli jo selvästi irtautunut juu-
talaisuudesta, mutta ei ollut vielä asettunut siihen opilliseen muottiin, joka 
hahmottui vasta myöhemmin, suurten kirkkoisien ja kirkollis kokousten pih-
deissä. Vastauksen aineksia kannattaa hakea ennen muuta toisen vuosisadan 
apologeettien kirjoituksista. Apologeetit (kreikaksi apologia, puolustuspuhe) 
olivat kristittyjä julistajia, jotka puolustivat uutta uskoa niin pakanallista fi-
losofiaa kuin juutalaisuutta vastaan. Apologeeteista merkittävin oli Justinos 
Marttyyri, jonka kirjoituksissa näkyy kiinnostavalla tavalla kristinuskon aa-
temaailman kehitys Uuden testamentin ajan jälkeen.

Juutalaisuudesta irtautunut kristinusko

kristinusko syntyi juutalaisena lopunajallisena liikkeenä, joka tulkitsi aiko-
jen käänteen tulleen Jeesuksen myötä. Ensimmäiset kristityt julistivat Jee-
suksen tapaan Jumalan valtakunnasta, mutta näkivät ristiinnaulitussa pro-
feetassaan myös ylösnousseen kristuksen ja Jumalan pojan, jonka tulemista 
laki ja profeetat olivat julistaneet. Monet juutalaiset olivat näitä ennustuk-
sia seuraten odottaneet voideltua kuningasta Messiasta (hepreaksi mashiah, 
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kreikaksi Khristos),* joka vapauttaisi kansansa roomalaisten vallan alta.  
kristittyjen julistamana kuninkaana ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus 
kristus ei kuitenkaan ollut poliittisen tai aseellisen voiman edustaja, vaan 
lopun ajallinen valtias, jonka valtakunnan tulo olisi yksinomaan Jumalan 
työtä. Jo ensimmäisinä vuosina Jeesuksen kuoleman jälkeen sanoma levisi 
kreikkaa puhuvien kristittyjen välityksellä muidenkin kuin juutalaisten (siis 
”pakanoiden”) keskuuteen. Juutalaiset itse tuntuivat hylänneen keskuudes-
taan kasvaneen intomielisen liikkeen, kun taas monien muiden kansalli-
suuksien edustajat ottivat sen omakseen. näistä vaiheista kertovat paavalin 
kirjeet, joista käy ilmi tämän kiivaana fariseuksena aloittaneen pakanoiden 
apostolin taistelu Mooseksen laista vapaan evankeliumin puolesta. paavalin 
aktiivisin toiminnan kausi kesti 40-luvun lopusta 60-luvun alkuun, jolloin 
hän kuoli roomassa keisari neron toimeenpanemien vainojen marttyyrina.

Jeesuksen elinaikana juutalaisuudessa oli vielä monia suuntauksia. Jeru-
salemissa valtaa pitivät ylipapit ja rikkaat maanomistajasuvut. fariseusten 
maallikkoliike oli erikoistunut Mooseksen lain noudattamiseen arkielä-
mässä. Qumranin autiomaahan vetäytyneen lahkon jäsenet toteuttivat tiu-
kasti tulkitsemaansa lakia omassa keskuudessaan. selootit puolestaan olivat 
kiihkoilijoita, jotka vastustivat roomalaisia asein. Vuonna 66 he nostivat 
kansan kapinaan roomalaisia vastaan. näin puhjennutta juutalaissotaa käy-
tiin vuoteen 70 saakka, jolloin roomalaiset valtasivat Jerusalemin, tuhosivat 
temppelin ja veivät juutalaisilta näiden kansallisen itsenäisyyden rippeet. 
temppelin ympärille keskittyneestä juutalaisuudesta tuli tämän jälkeen vä-
hitellen lainopettajien ja fariseusten uskonto, joka keskittyi Mooseksen lain 
noudattamiseen. kristityt puolestaan tulkitsivat seloottikapinan onnetto-
man lopun ja Jerusalemin temppelin hävityksen Jumalan rangaistukseksi 
siitä, että Jumalan kansa oli hylännyt messiaansa Jeesuksen.

Juutalaissodan aikoihin syntyi ensimmäinen kristillinen selonteko Jee-
suksen sanoista ja teoista, kärsimyshistoriasta ja ylösnousemuksesta. Mar-
kuksen nimissä kulkenut evankeliumi sai pian seurakseen uusia evanke-

* Justinoksen teksteissä esiintyvä sana khristos on käännöksessä selkeyden vuoksi lähes 
poikkeuksetta käännetty ’kristukseksi’. Ainoastaan silloin, kun on kyse juutalaisuuden pii-
rissä esiintyneistä poliittisista vapauttajahahmoista, on käytetty käännöstä ’messias’. rat-
kaisuun on päädytty siitä siksi, että Justinoksen teksti tarkastelee juutalaisissa kirjoituksissa 
luvatun kuninkaan odotusta kauttaaltaan kristillisestä näkökulmasta. Myös tryfonin rep-
liikit, joissa käytetään yksimielisesti samaa termiä khristos, ovat osa Justinoksen tekstiä.
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liumeja, joiden kirjoittajat käyttivät lähteinään hänen esitystään. Useimpien 
tutkijoiden mielestä Matteuksen ja luukkaan nimissä kulkevat evankeliu-
mit ammensivat Markuksen esityksen lisäksi tuntemattomaksi jääneestä 
Jeesuksen lauselmien kokoelmasta. tätä oletettua lähdettä on tutkimuksen 
piirissä nimetty logia- tai Q-lähteeksi. Johanneksen evankeliumi puoles-
taan poikkesi edeltäjistään siinä, että se sisälsi runsaasti Jeesuksen pitkiä 
puheita. näissä hänen jumalalliset piirteensä korostuvat aivan uudella ta-
valla, ja Jeesuksesta tulikin enemmän kuin kristus ja Jumalan poika. toisen 
vuosisadan alussa vaikuttanut Antiokian piispa ignatios nimitti Jeesusta jo 
selvin sanoin Jumalaksi.

toiselle vuosisadalle tultaessa kristinusko oli kehittynyt monimuotoi-
seksi virtaukseksi. sen konservatiivista laitaa edustivat Mooseksen laista 
tavalla tai toisella kiinni pitävät juutalaiskristityt, mutta valtaosa oli paava-
lin perintöä vaalivia kristittyjä, jotka yhdistivät kristus-kultin perinteisiin 
kreikkalais-roomalaisiin eettisiin ihanteisiin ja kunnon kansalaisuuteen. 
kristinuskon ääri-ilmiöitä edustivat ilmestyskirjan kirjoittajan kaltaiset 
lopun aikoja julistavat fanaatikot sekä uskonnollisen eliitin salattua tietoa 
vaalivat gnostikot. gnostilaisuudesta tuli merkittävin haaste ja huolen aihe 
toisen vuosisadan roomassa asemiaan vahvistavalle moraalis-opilliselle 
kristillisyydelle, joka piti kiinni Vanhasta testamentista ja pyrki elämään 
sovussa roomalaisen yhteiskunnan kanssa. rooma oli tuon ajan kristittyjen 
keskuspaikka, jossa saattoi hankkia vaikutusvaltaa, saada äänensä kuuluviin 
sekä käännyttää pakanoita ja toisia kristittyjä oman asiansa kannattajiksi. 
roomaan asettui myös gnostilaisiin usein yhdistetty Markion, joka julisti 
Jeesuksen kristuksen isän olevan ylin Jumala. Juutalaisten pyhien kirjoitus-
ten Jumala oli hänen mielestään vain alemman tason demiurgi, ristiriitai-
siin tekoihin ja käskyihin nojautuva luojajumala.

roomasta tuli myös Justinos Marttyyrin näyttämö. Hän edusti sitä 
kristillisyyttä, josta myöhemmin kehittyi nikean tunnustukseen johtanut 
oikeaoppisuus. Jotkut tutkijat kutsuvat tällaista kristinuskoa proto-ortodok-
siaksi, Justinos edusti omaleimaisella tavallaan proto-ortodoksiaa ja taisteli 
roomassa niin juutalaisia ja pakanallisia opettajia kuin Markionia ja gnosti-
laisiakin vastaan. kristinuskon sanavalmiina edustajana hän joutui kohtaa-
maan ankarimmalla mahdollisella tavalla rooman valtakunnan epäluulon 
pientä mutta kaupungeissa yhä suositumpaa uutta uskontoa kohtaan.
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Justinoksen elämä ja teokset

Justinos Marttyyri oli yksi toisen vuosisadan tuotteliaimmista kristityis-
tä kirjoittajista. Hänet tunnetaan aikansa merkittävimpänä apologeettana, 
joka puolusti kristinuskoa eri suunnilta tulevaa kritiikkiä vastaan. Hänen 
monista teoksistaan ovat hajanaisten katkelmien lisäksi säilyneet ainoas-
taan Ensimmäinen ja Toinen Apologia (1. Apol. ja 2. Apol.) sekä Dialogi Try-
fonin kanssa (Dial.). nämä ovat säilyneet ainoastaan vuodelta 1364 peräisin 
olevassa käsikirjoituksessa Codex Parisinus Graecus 450, eivätkä siinäkään 
täydellisinä. tämän lisäksi British Museumissa on käsikirjoitus Loan 36/13, 
joka on Codex parisinuksen kopio vuodelta 1541. Vaikka Codex parisi-
nus on selkeää luettavaa, sen keskeltä tiedetään puuttuvan huomattavasti 
tekstiä, joka ei ole ollut kopioitsijan käytössä. Aukko on Dialogin kohdassa 
74.3/4, jossa dialogin ensimmäinen päivä päättyy ja toinen alkaa. puuttu-
vasta tekstistä tunnetaan katkelma, joka on säilynyt vanhassa psalmin 2 
selityksessä ja esitetty siellä suoraan Justinoksen Dialogin jälkimmäisestä 
osasta lainatuksi. katkelma on selitys jakeisiin Jer. 2:19–20, joiden avulla 
Justinos todistelee kristuksen kärsimisen välttämättömyyttä. Aukon koos-
ta ollaan erimielisiä, mutta Dialogin jälkiosassa esiintyvistä, puuttuvaan 
jaksoon suuntautuvista viittauksista päätellen tekstiä on täytynyt kadota 
melko paljon. (Viittauksia selostetaan tarkemmin kommentaarin kohdassa 
Dial. 74.4.) pienempiä aukkoja on myös joissakin muissa kohdissa.

Myös käsikirjoituksessa Codex Parisinus Graecus 450 olevassa Justinok-
sen tekstissä on epäselvyyksiä ja ongelmia. Codexin ohella Justinoksen teok-
sista tunnetaan koko joukko kirkkohistorioitsija Eusebios kesarealaisen 
(n. 265–340) säilyttämiä katkelmia, mutta niiden teksti on poikkeamiensa 
osalta useimmiten epäluotettava verrattuna Codex parisinukseen. tutkijoi-
den kesken käydään kuitenkin kiistaa Codex parisinuksen luotettavuudes-
ta. Varsin kriittisesti siihen suhtautuu paikoin rohkeisiin tekstikorjauksiin 
taipuvainen Miroslav Marcovich, kun taas philippe Bobichonin vuonna 
2003 ilmestynyt Dialogin tekstilaitos on selkeästi optimistisempi. Apolo-
gioiden osalta Marcovichia varovaisempaa toimitustapaa edustaa André 
Wartellen editio.

Justinoksen elämästä on kaikesta huolimatta mahdollista rakentaa suh-
teellisen luotettava kuva hänen omien kirjoitustensa pohjalta (1. Apol. 1; 2. 
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Apol. 3; 12–13; Dial.1.1–8.2). Apuna voi käyttää myös legendanomaista 
kertomusta Justinoksen marttyyrikuolemasta (Martyrium s. Iustini et socio-
rum). Myöhemmät lähteet ovat riippuvaisia näistä teksteistä. niiden lisäksi 
Eusebioksen kirkkohistoriassa on luettelo Justinoksen teoksista (kirkko-
historia 4.18.2–6). osin myös Epifanios salamislainen (n. 315–403) on 
välittänyt perimätietoa hänen kuolemastaan (pan. 46.1).

Justinos syntyi todennäköisimmin joskus vuoden 100 vaiheilla sama-
rian flavia neapoliissa (nykyinen nablus), joka sijaitsi lähellä Vanhan tes-
tamentin ajan sikemiä. Myös hänen isänsä priscus ja isoisänsä Bakkheios 
olivat asuneet tässä kaupungissa (1. Apol. 1.1). koska isän nimi oli rooma-
lainen ja isoisän kreikkalainen, Justinos näyttää olleen kreikkalaisen siirto-
laisperheen poika. Vaikka Justinos mainitsee olevansa samarialaisen kansan 
jäsen (Dial. 120.6), hän ei näytä tunteneen kunnolla samarialaisten uskon-
toa. Hän itse viittaa painokkaasti siihen, ettei häntä ollut ympäri leikattu 
(Dial. 28.2). Juutalaisuuteen ja kristinuskoonkin (”Moosekseen ja profeet-
toihin”) hän tutustui omien sanojensa mukaan vasta aikuisiässä käännyt-
tyään kristityksi (Dial. 8.1). toisaalta hän sanoo kuulleensa ennen kään-
tymystään, että kristityt ovat himokkaita ja mielihyvää rakastavia ihmisiä 
ja todenneensa sittemmin nämä parjaukset omakohtaisten havaintojensa 
perusteella valheellisiksi (2. Apol. 12.1).

Justinos kertoo Dialogissa filosofisesta etsinnästään ja kääntymykses-
tään. Hänen selontekonsa (Dial. 2.3–6) totuusarvo on kuitenkin kiistanalai-
nen, koska tekstiä on pidetty tuolle ajalle tyypillisenä vahvasti värittyneenä 
kääntymyskertomuksena. pääpiirteissään se saattaa kuitenkin olla luotetta-
va. Justinos kertoo opinhalustaan ja siitä, miten hän pettyi stoa laisuuteen, 
peripateettiseen koulukuntaan ja pythagoralaisuuteen ennen päätymistään 
platonismin kannattajaksi. Justinoksen varhaiset ja myöhemmätkin koske-
tukset näihin pettymystä aiheuttaneisiin suuntauksiin näyttävät Justinok-
sen niistä esittämän tietouden perusteella kuitenkin varsin löyhiltä. Monien 
tutkijoiden mukaan on uskottavaa olettaa, että Justinos kääntyi kristinus-
koon aiemmin omaksumansa keskiplatonistisen koulufilosofian pohjalta. 
Justinos itse kertoo vanhan kristityn filosofin käännyttäneen hänet kristin-
uskoon, ja hänen kääntymisensä tapahtui vailla erityistä siirtymävaihetta 
tai kamppailua menneisyyden kanssa. Justinos ei selitä teoreettis-filosofisia 
lähtökohtiaan, vaikka hänen käsityksensä kristillisyydestä on kehittynyt 
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monin tavoin platonismin filosofiselta pohjalta. Joka tapauksessa hänen 
sattumalta tapaamansa vanha mies, joka puhui ennen kreikkalaisia filoso-
feja vaikuttaneista ja kristuksen tulemista ennustaneista profeetoista, teki 
kiihkeästi totuutta etsineeseen Justinokseen niin syvän vaikutuksen, että 
hän kääntyi kristityksi.

Dialogissa antamansa tiedon mukaan mukaan Justinos keskusteli van-
han kristityn miehen kanssa paikassa ”meren rannalla” (Dial. 3.1). Jos tämä 
kohtaus ei ole fiktiivinen vaan kuvaa hänen omaa kääntymystään, se on 
luontevinta sijoittaa Efesoon. Justinoksen voi olettaa kääntyneen kristityksi 
hieman ennen kuin juutalainen, messiaana pidetty kansankiihottaja Bar 
kokhba nousi miehineen tuhoon tuomittuun kapinaan roomalaisia vas-
taan vuosina 132–135. Joka tapauksessa tryfon kertoo heti Dialogin alussa 
olevansa ”viimeaikaisen sodan pakolainen” (1.3). Eusebios kertoo kirkko-
historiassaan (4.18.6), että dialogi käytiin Efesossa, jossa Justinos oleskeli 
ennen kuin siirtyi 140-luvun aikana roomaan. Vaikka dialogi on kirjoitet-
tu vasta roomassa, Justinos saattaa siinä poimia teemoja ja kiistanaiheita 
vuosia sitten käydyistä keskusteluista ja ajoittaa ne tietyssä mielessä totuu-
denmukaisesti. Marttyyrikertomuksen mukaan Justinos oleskeli roomas-
sa kahdesti, mutta tätä tietoa on vaikea todentaa. Varmaa on vain se, että 
Justinos perusti roomaan kristillisen filosofikoulun ja kirjoitti teoksensa 
siellä. filosofeilla oli tuolloin tapana opettaa useissa kaupungeissa, joten on 
mahdollista, ettei rooma ollut Justinoksen ainoa tukikohta. Justinos katsoi 
tehtäväkseen julistaa kristinuskoa kaikille, puolustaa sitä kaikkien edessä 
sekä opettaa sitä kaikille halukkaille.

Justinos kirjoitti huomattavan joukon teoksia. on tosin uskottavaa 
olettaa, että hänen oppilaansa osallistuivat kirjoitustyöhön ja jatkoivat sitä 
opettajansa marttyyrikuoleman jälkeen. Meille säilyneiden Apologioiden 
ja Dialogin lisäksi Justinos itse mainitsee kirjoittaneensa teoksen kaikkia 
harhaoppeja vastaan (1. Apol. 26.8). kyseessä on nimellä Syntagma tun-
nettu teos, jota sekä lugdunumin (lyonin) piispa irenaeus (k. n. 200) että 
roomassa presbyteerinä vaikuttanut Hippolytos (k. 235) ovat käyttäneet 
omien harhaoppeja vastaan suunnattujen kirjoitustensa lähteenä. irena-
eus kertoo Justinoksen laatineen myös kirjoituksen Markionia vastaan. 
Eusebios (kirkkohistoria 4.18.2–6) mainitsee meille säilyneiden teosten 
lisäksi seuraavat tuolloin Justinoksen nimiin merkityt teokset: kirjoituksen 
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kreikkalaisia vastaan, jossa hän käsittelee erityisesti kreikkalaisen filoso-
fian ongelmia sekä pahoja henkiä; kirjoituksen nimeltä ”kumoaminen” 
(Elegkhos), joka oli myös suunnattu kreikkalaisia vastaan; teoksen Jumalan 
yksinvaltiudesta kirjoituksen nimeltä ”psalttari” (Psaltes) sekä tutkielman 
sielusta. Myöhempien lähteiden mukaan Justinos kirjoitti muun muassa 
ilmestyskirjan kommentaarin ja kirjoituksen juutalaisia vastaan. näiden 
tuntemattomiksi jääneiden teosten aitoudesta on vaikea sanoa mitään.

Justinoksen huomattavin oppilas oli syyrialainen tatianos, joka oli jyr-
kän kristillisen askeesin kannattaja. Hän julisti ehdotonta sukupuolista 
pidättyvyyttä ja kieltäytymistä lihan syömisestä. tatianoksen merkittävin 
anti jälkimaailmalle on hänen mittava neljän evankeliumin harmoniansa, 
joka on ensimmäinen tunnettu yritys harmonisoida evankeliumien välisiä 
eroja ja jännitteitä. teos tunnetaan nimellä Diatessaron, ja siitä tuli laajalle 
levinnyt ja vaikutusvaltainen kirjoitus. siinä evankeliumien keskenään ris-
tiriitaiset kohdat sovitettiin yhteen niin, ettei kukaan voisi pitää kristittyjen 
todistusta Jeesuksesta valheellisena. Valitettavasti teoksesta on säilynyt vain 
katkelmia kirkkoisien kirjoituksissa, evankeliumien käsikirjoitustraditiossa 
sekä myöhemmissä harmonioissa. Jos tuntisimme tatianoksen Diatessaro-
nin kokonaisuudessaan, meillä olisi huomattavasti selkeämpi käsitys evan-
keliumien alkutekstistä. Diatessaron saattaa hyvinkin perustua Justinoksen 
ja hänen oppilaidensa alkuperäiseen harmoniaan, jonka tatianos vei muka-
naan syyriaan ja toimitti siellä syyriankieliseen muotoon.

on myös lukuisia meille säilyneitä teoksia, jotka on merkitty Justinok-
sen kirjoittamiksi, mutta näistäkin vain Apologiat ja Dialogi ovat aitoja. 
kirjoitusta ”ylösnousemuksesta” on pidetty toisinaan alkuperäisenä Justi-
noksen teoksensa, mutta siitä säilyneet fragmentit viittaavat aineiston sel-
keämpään jäsentämiseen ja johdonmukaisempaan argumentaatioon kuin 
Apologioissa ja Dialogissa.

käsikirjoituksessa Codex Parisinus Graecus 450 apologioita on kaksi. 
Ensimmäinen Apologia on huomattavasti pidempi kuin toinen. Justinos on 
saanut innoituksensa platonin laatimasta sokrateen apologiasta. Hänen 
keskeisenä motiivinaan on kumota kristittyjä vastaan esitetyt syytökset 
ateismista, moraalittomuudesta ja epälojaalisuudesta rooman valtakuntaa 
kohtaan. Hänen mukaansa kristityt ovat moraaliltaan korkeatasoisia mo-
noteisteja, jotka etsivät taivaallista valtakuntaa maallisen sijaan (1. Apol. 



Justinos Marttyyri20

3–20). tämän lisäksi hän haluaa osoittaa, että kristuksen ja juutalaisten 
keskuudessa muinoin vaikuttaneiden profeettojen opetukset ovat ainoa 
totuus. platonkin on saanut viisautensa Moosekselta. profeettojen ennus-
tukset puolestaan ovat täyttyneet kristuksessa, joka yksin on Jumalan sana 
sekä kaikkien ihmisten opettaja, pelastaja ja tuomari. on huijareita, jotka 
opettavat kristuksesta väärin. Myös pakanoiden mytologiat ovat pahojen 
henkien tuottamia jäljitelmiä (luvut 21–60). Justinos tekee vielä selkoa kris-
tillisistä sakramenteista, kasteesta ja ehtoollisesta (luvut 61–67), ennen kuin 
päättää kirjoituksensa (luku 68).

Toinen Apologia näyttää syntyneen reaktiona ajankohtaiseen konflik-
tiin. Muuan mies oli närkästynyt siitä, että hänen kristitty vaimonsa moitti 
hänen paheellista elämäntapaansa. Hän oli haukkunut ensin vaimoaan ja 
sitten tämän opettajaa ptolemaiosta heidän kristinuskonsa vuoksi. tapauk-
sesta syntyneen konfliktin nojalla prefekti Urbicus tuomitsi ptolemaioksen 
ja kaksi muuta miestä kuolemaan yksinomaan siksi, että nämä olivat kris-
tittyjä (2. Apol. 2–3). Justinos suuntaa kirjoituksensa vetoomuksena rooma-
laisille, joiden tulisi käsittää kristittyjen nuhteettomuus ja heidän uskonsa 
totuus (luku 1). Hän selittää, että marttyyriuteen suostuvat kristyt eivät tapa 
itseään, koska heidän tehtävään on käännyttää muut ihmiset oppiinsa (luku 
4). Jumala ei suojele heitä, koska hän on antanut maailman enkelien hallit-
tavaksi, ja näistä osa on langennut. sanan kautta Jumala kuitenkin pelastaa 
maailman ja kristittyjen tähden hän säästää sen pahojen henkien ylivallalta 
(luvut 5–10). Jumala sallii kristittyjen kärsimyksen myös siksi, että kärsi-
mys vahvistaa heitä kilvoituksessa. kilvoitus puolestaan kruunaa heidän 
uskonsa totuuden. kristinusko on platonin ja muiden filosofien opetusten 
täyttymys (luvut 11–13). Justinos päättää kirjoituksensa rukoukseen ja va-
kuutukseen tekstinsä korkeasta moraalisesta tasosta (luvut 14–15).

Apologioiden alusta ja lopusta voi päätellä, että ne muodostavat omat 
kirjalliset kokonaisuutensa. Codex parisinuksessa 2. Apologia on ennen 1. 
Apologiaa, mutta tosiasiassa tekstit ovat syntyneet päinvastaisessa järjes-
tyksessä. kolme kohtaa 2. Apologiassa viittaa selkeästi 1. Apologiaan:

2. Apol. 4.2 > 1. Apol. 10.1
2. Apol. 6.5 > 1. Apol. 23.2; 63.10,16
2. Apol. 8.1 > 1. Apol. 46.3
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Vaikka 2. Apologia on syntynyt erillisenä teoksena, se kuulunut kirjallisesti 
1. Apologian yhteyteen. tavallisimmin ajatellaankin, että se syntyi 1. Apo-
logian liitteenä ja että tekstejä ryhdyttiin levittämään yhtenä kokonaisuute-
na. teoksia ei kuitenkaan sulatettu yhteen.

kirkkohistorioitsija Eusebios kesarealainen tunsi kaksi Justinoksen 
apologiaa, mutta ei ole lainkaan varmaa, että kysymys on meille säilyneistä 
teksteistä. kertoessaan Justinoksesta Eusebios välillä viittaa ensimmäiseen 
apologiaan, mutta lainaa toista (kirkkohist. 4.8.5; 4.17.1–2). Joidenkin 
tutkijoiden mielestä Eusebioksen virhe aiheutui yksinkertaisesti erehdyk-
sestä. tässä tapauksessa on kuitenkin vaikea ymmärtää, miksi hän itse te-
kee tekstien välille selvän eron ja lainaa lähteitään tarkasti. onkin oletettu, 
että Eusebioksen käyttämä ”ensimmäinen apologia” olisi sama kuin meille 
säilyneet ja jo tuolloin yhteen kuuluneet kaksi apologiaa, kun taas hänen 
tuntemansa Justinoksen ”toinen apologia” olisi sittemmin kadonnut, Mar-
cus Aureliukselle ja lucius Verukselle osoitettu teksti. tähän saattaa viitata 
Eusebioksen maininta, jonka mukaan Justinos kärsi marttyyrikuoleman 
”sen jälkeen kun oli toimittanut sanotuille keisareille toisen laatimansa kir-
jan oppimme puolustukseksi…” (kirkkohist. 4.16.1–2).

Justinos itse sanoo kirjoituksessaan, että ”kristus syntyi 150 vuotta ennen 
meidän aikaamme” (1. Apol. 46.1). kun lisäksi tiedetään, että kohdassa 1. 
Apol. 29.2 mainittu l. Munatius felix toimi Aleksandrian prefektinä vuosi-
na 150–154 ja että Q. lollius Urbicus (2. Apol. 1.1) puolestaan oli rooman 
prefektinä vuosina 146–160, Apologiat voidaan ajoittaa vuosien 150–154 
väliseen aikaan. on kuitenkin syytä huomata, että Justinoksen tekstit eivät 
täytä keisarille tavallisesti osoitettujen vetoomusten tunnusmerkkejä. Justi-
noksen vetoomus (1. Apol.) ja sen liite (2. Apol.) ovat aivan liian pitkiä ja 
aiheissaan harhailevia vangitakseen keisarin virkamiesten huomion. Mikä 
pahinta, Justinos ei edes tavoittele hallitsijoiden suopeutta tavanomaisella 
imartelulla, vaan solvaa ja uhkailee näitä kautta linjan. Jos kerran kristittyjä 
vainottiin juuri siksi, että he olivat kristittyjä, ei ole uskottavaa, että heidän 
vetoomuksillaan olisi voinut olla juridista uskottavuutta. näistä syistä on 
oletettu, että Justinoksen Apologiat ovat vetoomuksen muotoon kirjoitet-
tuja traktaatteja, joiden tarkoituksena oli filosofien tavoin rohkeasti julistaa 
oikeamielisyyttä väärämielisten hallitsijoiden edessä. Justinos, jonka filoso 
fi-ihanteena oli sokrates, toivoi mitä ilmeisimmin, että mahdollisimman 
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moni pakana lukisi näitä tekstejä, pääsisi eroon vihamielisistä ennakkoluu-
loistaan kristinuskoa kohtaan ja – parhaassa tapauksessa – kääntyisi kristi-
tyksi. Jää täysin arvailujen varaan, missä määrin Apologioita todella luettiin 
keisarin lähipiirissä tai sivistyneistön keskuudessa. roomalaisen politiikan 
ja asenteiden valossa on uskottavaa olettaa, että Justinoksen vetoomukset 
kaikuivat kuuroille korville. Vainoja ne eivät vaimentaneet. Marcus Aure-
liuksen ollessa rooman keisarina (161–180) ja etenkin Junius rusticuksen 
ollessa rooman prefektinä (163–167) kristittyjä vainottiin enemmän kuin 
aikaisemmin. näiden vainojen uhriksi joutui myös Justinos itse; Eusebios 
mainitsee Justinoksen pääpyöveliksi Crescensin (kirkkohist. 4.16.1–2).

Dialogi Tryfonin kanssa sai kirjallisen asunsa todennäköisimmin vuoden 
160 tienoilla. kiistakumppani tryfonin henkilöllisyyttä ei enää voida jäl-
jittää. on kuitenkin epätodennäköistä, että hänellä tarkoitettaisiin vuoden 
130 vaiheilla kuollutta, kristittyihin erittäin kielteisesti suhtautunutta rabbi 
tarfonia. Vaikka Dialogi onkin ensi sijassa kirjallinen tuote, joka raken-
tuu lukuisten fiktiivisten elementtien varaan, sen mallina ovat epäilemättä 
olleet Justinoksen aikanaan käymät uskontokeskustelut. Justinos osoittaa 
teoksessaan tuntevansa henkilökohtaisten kontaktiensa kautta juutalaisten 
rabbien raamatuntulkintaa. Voidaan hyvin olettaa, että tällainen tryfon-
niminen juutalainen opettaja on todella elänyt ja ollut Justinoksen tryfo-
nin esikuvana. on kuitenkin vaikea sanoa, millainen suhde Justinoksella on 
häneen ollut ja missä määrin tryfonin suuhun pannut ajatukset kuvastavat 
juuri hänen opetustaan.

Dialogi tryfonin kanssa on huomattavasti Apologioita pidempi ja se 
sisältää paljon toistoa sekä aiheesta poikkeamisia. kuten käsillä olevan 
käännöksen sisällysluettelo osoittaa, Justinos pyrkii teoksessaan johdannon 
(Dial. 1.1–8.2) jälkeen todistamaan, että Jumala on solminut uuden liiton 
kristuksessa (luvut 8–47). seuraavaksi hän selittää, millä tavoin Jeesus on 
juuri sellainen kristittyjen julistama Messias, joka on salatulla tavalla ilmoi-
tettu ennalta juutalaisten pyhissä kirjoituksissa (luvut 48–108). kolman-
nessa vaiheessa Justinoksen esitys painottuu osoittamaan, että kristityt ovat 
tosi israel, joka on ottanut juutalaisten paikan (luvut 109–142).

Dialogin jäsentelyn sekavuuden vuoksi tämä jaottelu ei ole suinkaan 
ainoa mahdollinen. Esimerkiksi Erwin r. goodenough on jakanut teok-
sen seuraavalla tavalla kolmeen osaan: 1) Mooseksen lain luonne ja tehtävä 



23Justinos Marttyyrin maailma

(luvut 11–31); 2) Jeesuksen kristuksen olemus, historia ja merkitys (luvut 
32–110) sekä 3) kristityt tosi israelina (luvut 111–142).

Justinos tiedostaa itsekin monesti toistavansa jo edellä sanomaansa ja 
puolustaa käytäntöään (Dial. 85.5): ”Ei ole lainkaan mieletöntä, jos nyt 
puhunkin teille sitä samaa, mitä olen toistuvasti sanonut.” tryfonkin pitää 
toistoa myönteisenä asiana (Dial 118.5): ”Hyvin teit, vastasi tryfon, minä 
ja toverini kuuntelemme sinua mielellämme, vaikka toistaisit samat asiat 
vielä seikkaperäisemmin.” oman aikamme lukija ei välttämättä ole samaa 
mieltä heidän kanssaan. Dialogin pituus voi osittain selittyä tekstin käytös-
tä opetustilanteessa. Justinos lieneekin kirjoittanut ja kirjoituttanut Dia-
login luettavaksi ääneen sellaisen oppilasjoukon edessä, joka on halunnut 
saada harjaannusta kristillisessä ajattelussa. Ehkä juuri tästä syystä Justi-
nos on jakanut Dialogin keskustelun kahden päivän aikana tapahtuvaksi. 
koska koko Dialogin yhtäjaksoinen lukeminen olisi kestänyt reilusti yli 
kymmenen tuntia, on mahdollista, että apologeettamme on ajatellut sen 
esiluettavaksi kahdessa osassa. tällaisessa tilanteessa asiasta kiinnostunut ja 
tarkkaavainen kuulija kaipaakin jo asioiden toistamista.

Monet tutkijat ovat tästä toiston uskottavasta selityksestä huolimatta 
päätelleet, että Dialogin täytyy perustua suppeampaan käsikirjoitukseen, 
jota on myöhemmin laajennettu. yhden kiinnostavimmista teorioista on 
esittänyt timothy J. Horner. Hänen mukaansa Dialogi perustuu Justi-
noksen jo pian toisen juutalaissodan jälkeen käymään keskusteluun, jossa 
tryfon ei olisi vielä ollut lainkaan niin peräänantavaisen oloinen paperivas-
tustaja kuin Justinoksen läpitunkevasti hallitsema kokonaisteos antaa ym-
märtää. Hornerin olettama alkuperäinen dialogi olisi sisältänyt luvut 1–10, 
18–19, 25–39, 44–74.4 (aukkoon asti), 75–77, 87–90, 142. suomenkielisen 
käännöksen lukija voi itse testata Hornerin teoriaa lukemalla mainitut jak-
sot peräkkäin ja pohtia, syntyykö niiden pohjalta erilainen kuva tryfonista 
ja alkuperäisen väittelyn luonteesta.

Dialogi antaa seikkaperäisen kuvan Justinoksen pyrkimyksestä osoittaa, 
että kaikki juutalaisten pyhät kirjoitukset todistavat Jeesuksesta kristukses-
ta, kunhan niiden salattu merkitys oivalletaan. Justinos lainaa teoksessaan 
pitkiä sitaatteja septuagintasta, kristittyjen yleisesti käyttämästä kreikan-
kielisestä raamatunkäännöksestä. sitaatit paljastavat kiinnostavasti, miten 
Justinoksen käyttämät tekstit poikkesivat juutalaisten hepreankielisestä  
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alkutekstistä ja sen kreikankielisestä käännöksestä septuagintasta. lukijan 
on monesti helppo huomata, miten tällaiset muutokset vaikuttivat Justi-
noksen antamiin kristillisiin selityksiin. poikkeamat septuagintasta selit-
tyvät useimmissa tapauksissa kristillisten todistustekstien kokoelmien eli 
niin kutsuttujen testimonia-kokoelmien käytöstä. palaamme tähän tema-
tiikkaan edempänä luvussa 4.

Justinoksen on katsottu omaksuneen Dialogin mallin platonin dia-
logeista, jotka ovat jättäneet kiistattomat jälkensä varsinkin avausjaksoon 
(luvut 1–9). Dialogin muussa aineistossa hän noudattaa kuitenkin täysin 
oman aikansa dialogisia ihanteita, jotka vallitsivat niin kutsutun toisen so-
fistiikan piirissä. toisen sofistiikan dialogitradition tunnusomaisina piirtei-
nä ovat tunteenpurkaukset ja polemiikki, laveat ja esitetyistä kysymyksistä 
harhautuneet puheenvuorot, oman näkemyksen kannalta kiusallisten ky-
symysten kiertäminen ja tietynlainen nousukasmaisuus. Justinosta ei voida 
pitää sosiaalisena kiipijänä, mutta hänen tapansa ajaa julkisesti kristinuskon 
asiaa filosofian kaavussa ei ole kaukana toisen sofistiikan piirissä yleisestä 
julkisuuden kalastelusta.

on selvää, että Justinos käytti Dialogia opetustyössään, mutta tekstin 
laajemmasta lukijakunnasta ei ole tietoa. tutkijat ovat keskustelleet paljon 
siitä, keitä muita varten Justinos Dialoginsa kirjoitti ja ketkä sitä todella 
lukivat. on oletettu, että kirjoitus olisi suunnattu ensi sijassa juutalaisil-
le, juutalaisuudesta kiinnostuneille tai siihen kääntyneille pakanoille (siis 
jumalaapelkääville tai proselyyteille), kristinuskosta kiinnostuneille paka-
noille, kristityille tai mahdollisesti juutalaiskristityille. näitä kohderyhmiä 
ei välttämättä ole aina nähty toisensa poissulkeviksi, ja on ajateltu Justinok-
sen tavoitelleen – tai ainakin toivoneen – teokselleen laajaa yleisöä. Dialogi 
itse ei anna kuitenkaan yksiselitteisiä viitteitä mihinkään suuntaan, ellei 
oteta huomioon kirjoituksen vastaanottajaksi kohdassa 141.5 mainittua, 
täydeksi arvoitukseksi jäävää Marcus pompeiusta. runsas juutalaisuuden 
pyhien tekstien käyttö viittaa tavallista harrastuneempaan ja asiaan syven-
tyneempään lukija- tai kuulijakuntaan, jolla on erityinen motivaatio seurata 
monipolvista ja runsaasti toistoa sisältävää keskustelua. toisaalta kuitenkin 
Dialogin suhde juutalaisten omaan raamatuntulkintaan on niin ylimalkai-
nen ja torjuva, että on vaikea kuvitella teoksen kuluneen rabbien tai muiden 
juutalaisten käsissä. Ei ole helppoa arvioida, missä määrin Justinos elätteli 
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toiveita teoksensa kiinnostuneesta vastaanotosta juutalaisten oppineiden 
tai pakanallisen sivistyneistön piireissä. on yksinkertaisinta ajatella Dialo-
gin toimineen parhaiten läpikotaisin kristillisessä ympäristössä.

Justinos eli ja vaikutti roomassa vielä muutaman vuoden Dialogin kir-
joittamisen jälkeen. Jyrkkyydellään ja ehdottomuudellaan hän sai päälleen 
monien roomalaisten filosofien ja poliitikkojen vihan – toisin kuin Marki-
on ja hänen kaltaisensa ”harhaoppiset”, jotka saivat elää rauhassa (1. Apol. 
26.1–5). Vainoojien joukossa oli muiden muassa kyynikkofilosofi Crescens, 
jonka Justinos oletti juonittelevan surmatakseen hänet (2. Apol. 3.1). on-
kin oletettu, että Crescensillä oli sormensa pelissä, kun Justinos tuomittiin 
kuolemaan.

Justinoksen marttyyrikuolemasta kertovat tatianos, irenaeus, tertullia-
nus ja Eusebios. säilyneen marttyyrikertomuksen mukaan Justinos vietiin 
tovereineen rooman prefekti rusticuksen eteen uuden, erityisesti kristit-
tyjä vastaan suunnatun lain perusteella. lailla painostettiin kristittyjä uh-
raamaan jumalille. kun Justinos ja muut kieltäytyivät uhraamasta ja kaval-
tamasta muiden kristittyjen nimiä, rusticus tuomitsi heidät teloitettaviksi 
siten, että heidän päänsä hakattaisiin irti. Marttyyrikertomuksen mukaan 
teloitus pantiin toimeen heti, ja kristityt hakivat marttyyrien ruumiit hau-
datakseen ne sopivaan paikkaan.

kertomuksen yksityiskohtia voi epäillä, mutta rusticuksen virka-aika 
vuosina 163–167 sopii hyvin siihen kristityn kronikan välittämään tietoon, 
jonka mukaan Justinos kuoli marttyyrikuoleman vuonna 165.

filosofinen tausta: keskiplatonismi

Uuden testamentin kirjoittajat eivät suhtautuneet myönteisesti kreikkalai-
seen filosofiaan. termi ”filosofia” esiintyy Uudessa testamentissa vain ker-
ran (kol. 2:8) ja silloinkin kielteisessä yhteydessä. kristinuskon irtautumi-
nen juutalaisesta elämänpiiristä ja leviäminen hellenistiseen kulttuuripiiriin 
eri puolilla Välimerta johti kuitenkin väistämättä siihen, että osa kristityistä 
opettajista pyrki tekemään omaa uskoaan ymmärrettaväksi aikansa filosofian 
keinoin. Justinoksella ja eräillä muilla vähemmän tunnetuilla apologeetoilla 
oli voimakas halu osoittaa, että kristinusko on parhaiden pakanafilosofien 
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mallinaan käyttämä, juutalaisten pyhissä kirjoituksissa kautta linjan ennus-
tettu ja moraalisesti ylivertainen totuus. Jo aiemmin vaikuttaneiden juu-
talaisten apologeettojen tapaan he pyrkivät todistelemaan oman uskonsa 
korkeaa ikää ja luotettavaa alkuperää.

Hellenistisenä aikana platonin ja Aristoteleen edustamat filosofiset tra-
ditiot olivat popularisoituneet ja ne olivat saaneet tehdä tilaa uusille filoso-
fisille virtauksille. laajempien kansankerrosten kiinnostuminen filosofiasta 
loi markkinaraon käytännön elämän ja etiikan kysymyksiin keskittyneille 
stoalaisuudelle ja epikurolaisuudelle. nämä virtaukset pyrkivät kumpikin 
omalla tavallaan tarjoamaan hyvän filosofian yksilön onnellista elämää 
varten. Maailmanselityksissään ne vieroksuivat platonistista ja dualistista 
jakoa ideoihin ja ilmentymiin ja suosivat sen sijaan käytännönläheisem-
pää esisokraattista ajatelutapaa. Epikurolaisuuden keskeisenä ajatuksena 
oli tavoitella rauhallista ja miellyttävää elämää, joka luonnollisesti edellytti, 
että ihminen hillitsee itsensä, käyttää järkeään ja käyttäytyy kunniallisesti. 
toisin kuin usein on annettu ymmärtää, epikurolaiset eivät olleet moraalil-
taan löyhämielisiä libertinistejä, jotka olisivat pyrkineet ensi sijassa nautin-
toon. stoalaisuuden eri suuntauksia yhdisti halu elää kosmisen harmonian 
mukaista ja ruumillisista impulsseista vapautunutta elämää. tämä edellytti 
tiukkaa itsehillintää, kehittynyttä oikeudentajua ja oikeaan suuntautunutta 
tahtoa. stoalaisuus edisti monin tavoin velvollisuuseettistä ajattelua ja se 
painotti yhteisöllisyyden merkitystä.

Justinos tuomitsi epikurolaiset yltäkylläisyyden ja kunnian palvonnasta 
(2. Apol. 7.5). stoalaisia hän taas moitti heidän uskostaan kohtaloon ja kai-
ken loputtomaan kiertokulkuun, mikä tekee turhaksi hyveestä ja paheesta 
puhumisen (2. Apol. 7.8–9). Hän arvosti kuitenkin stoalaisten mallikel-
poista elämää: hänen mukaansa se todisti siitä, että sanan siementä on istu-
tettu kaikkiin ihmispolviin (2. Apol. 8.1).

Justinoksen korkein pakanallinen filosofin esikuva oli sokrates, joka 
edusti korkeaa etiikkaa ja Jumalan kaikkiin ihmisiin kylvämän sana-sie-
menen vaikutusta parhaimmillaan. tämän oikeudenkäynti ja kuoleman-
tuomio ennakoivat kristuksen tuomitsemista. Justinos arvosti myös plato-
nia, jonka hän katsoi saaneen oppinsa Moosekselta. Hänen mukaansa sekä 
Mooses että platon opettivat luomisesta, ihmisen moraalisesta vastuusta ja 
viimeisestä tuomiosta. platonin ajatus, että maailma luotiin muodottomasta 
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aineesta, on Justinoksen mielestä peräisin Moosekselta (1. Apol. 59). Vas-
taavasti Justinos tulkitsi Mooseksen vaikutukseksi myös platonin timaios-
dialogissa esittämän näkemyksen maailmansielun khi-kirjaimen (X) muo-
toisesta asemasta universumissa. taustalla oli hänen mielestään kertomus, 
jossa Mooses autiomaassa kohottaa vaskikäärmeen pelastuksen merkiksi 
myrkyllisten käärmeiden uhkaamille israelilaisille. tämän lisäksi platon 
viittasi Justinoksen mukaan khi-kirjaimella tietämättään kristuksen ristiin 
(1. Apol. 60).

platonismi oli välittynyt Justinokselle niin sanotun keskiplatonismin 
kautta. keskiplatonismissa platonin ajatteluun oli sekoittunut erilaisia 
piirteitä muun muassa aristotelismista, uuspytagoralaisuudesta ja stoalai-
suudesta. Justinoksen kannalta kiinnostavin tämän eklektisen eli valikoi-
van suuntauksen edustajista oli keskiplatonisti Alkinous, joka teoksessaan 
Didaskalikos lainaa useista lähteistä peräisin olevaa filosofista ajattelua. 
(keskiplatonismin tutkimuksessa vallitsi pitkään teoria, jonka mukaan tun-
temattomaksi jäänyt Alkinous olisikin ollut sama henkilö kuin toinen kes-
kiplatonisti Albinos, mutta viime vuosikymmeninä tästä teoriasta on varsin 
yleisesti luovuttu. Aiemmassa Justinos-tutkimuksessa puhutaan tässä yhtey  
dessä usein Albinoksesta.) Alkinouksen mukaan Jumala (”ensimmäinen 
järki”, protos nous) on liikkumaton, mutta liikuttaa itseään alempaa järkeä eli 
maailmansielua. Hänelle ja monille muille keskiplatonisteille Jumala oli si-
ten Aristoteleen ajattelun mukainen liikkumaton liikuttaja. Alkinous opetti 
myös, että sielussa on johtava osa, jonka avulla se voi kohota Jumalan luo.

Justinos ymmärsi platonin tapaan Jumalan sanomattomaksi ja nimeä-
mättömäksi (1. Apol. 9.3; 10.1; 61.11; 2. Apol. 6.1–2; 10.8; 12.4; 13.4; Dial. 
126.2; 127.2–4). Jumalan löytämisestä puhuessaan Justinos esittää sitaatin, 
jonka uskoo olevan peräisin platonilta (2. Apol. 10.6): ”kaikkeuden isää 
ja luojaa ei ole helppo löytää, eikä hänet löydettyään ole turvallista puhua 
hänestä kaikille.” lainaus ei kuitenkaan ole peräisin suoraan platonilta. se 
esiintyy versiona, jonka lähin vertailukohta löytyy Alkinoukselta (Alkinous, 
Didask. 27). Myös Justinos oli omaksunut ajatuksen Jumalasta liikkumat-
tomana liikuttajana (Dial. 127.1–2). Hänen mukaansa Jumalan tahto yl-
läpitää maailmaa, joka turmeltuisi ilman sitä (Dial. 5.4). Edelleen Justinos 
pitää Alkinouksen tapaan Jumalan tuntemista filosofian päämääränä.

nämä ajattelun peruspiirteet tekevät Justinoksesta keskiplatonismin 
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oppilaan, joka sovitti kristillisen opetuksen Jumalasta ja kristuksesta filoso-
fista ajattelua myötäilevään muottiin. Hän itse näki asian toisin päin: ensin 
oli kristinusko, joka on tosi filosofia, kun taas pakanoiden filosofien ajat-
telu on ainoastaan sen puutteellista jäljittelyä. keskiplatonismi antoi joka 
tapauk sessa Justinokselle hyödyllisiä virikkeitä sana-opin muotoilemiseen.

teologinen järjestelmä:  
Jumala, sana, pyhä Henki ja enkelit

Justinoksen opetuksen Jumalasta voi esittää pääpiirteissään systemaattisena 
kokonaisuutena. Justinos uskoi kristittyjen enemmistön tapaan – ja toisin 
kuin gnostikot – Vanhassa testamentissa kuvattuun Jumalaan, joka on Jee-
suksen kristuksen isä. kristus oli Justinokselle Jumalan synnyttämä sana, 
jota kristityt palvovat ”toisella sijalla” (1. Apol. 13.4). profeetallista henkeä 
he kunnioittavat ”järjestyksessä kolmantena” (1. Apol. 13.3). Jumalan kol-
minaisuuden idea liittyy ensi sijassa kasteen (1. Apol. 61.3, 13) ja ehtool-
lisen (1. Apol. 65.3; 67.2) yhteydessä käytettäviin lauselmiin. kaikki muut 
jumalat olivat Justinokselle ja muille kristityille pahoja henkiä, jotka ovat 
kautta aikojen pelotelleet ihmisiä ja saaneet nämä palvomaan itseään (1. 
Apol. 5.2). ihmiset lepyttävät jumaliksi uskomiaan pahoja henkiä erilaisin 
uhrein, mutta tosi Jumala ei tarvitse tämänkaltaista lepyttelyä. kristittyjä 
syytettiinkin yleisesti ateismista, koska he kielsivät muiden palvomat juma-
lat (1. Apol. 6.1).

Justinoksen teologian yleiskristillisenä lähtökohtana on Vanhan tes-
tamentin juutalainen monoteismi. sen mukaan Jumala on kaiken luoja ja 
ylläpitäjä. kristillisessä näkemyksessä korostuu erityisesti, että Jumala on 
myös ”kaikkeuden isä”, mikä kattaa koko luomakunnan kasveista ja eläi-
mistä ihmisiin, aina moraalisesti kelvottomimpia ihmisiä myöten. luojana 
Jumala on kaikkien ihmisten pelottava ja tinkimättömän oikeudenmukai-
nen tuomari, joka vaatii ihmistä tekemään hyvää. ihmisillä puolestaan on 
kiistaton tieto hyvästä. Jumala käskee karttamaan pahaa, johon valtaosa 
ihmisistä pahojen henkien toiminnan vuoksi jatkuvasti lankeaa. Jumala ei 
ole välinpitämätön ihmisten toiminnasta, vaan palkitsee hyvät ikuisella lä-
heisyydellään ja onnen tilalla, kun taas pahat hän lähettää ikuiseen piinaan 
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ja rangaistukseen. Jumala ei ole ainoastaan luoja ja tuomari, vaan myös pe-
lastaja, joka on luonut maailman nimenomaan ihmisten vuoksi. ihminen 
on moraalinen ja järjellinen olento, joka voi vapaasti valita hyvän tekemisen 
ja pelastuksen, kun sitä hänelle tarjotaan (1. Apol. 10; 28; 2. Apol. 7.5–7). 
Jumala ei ole syyllinen siihen, että toiset ihmiset tekevät pahaa, hylkäävät 
pelastuksen ja joutuvat ikuiseen piinaan (1. Apol. 44.1–8). näin Justinok-
sen kuva Jumalasta isänä liittyy saumattomasti hänen opetukseensa tämän 
pelastustyöstä kristuksessa.

Justinoksen käsitys Jumalasta ei kuitenkaan nojannut yksin Vanhaan 
testamenttiin ja varhaiskristilliseen perinteeseen, vaan myös aikansa filo-
sofiseen keskusteluun ja platonisen filosofian tarjoamiin ilmaisumahdol-
lisuuksiin. Justinos korostaa – toisin kuin stoalaiset – Jumalan ehdotonta 
tuonpuoleisuutta, näkymättömyyttä (Dial. 4), ikuisuutta ja muuttumatto-
muutta (1. Apol. 13.4). syntymättömyytensä vuoksi Jumalalla ei myöskään 
voi olla nimeä, jonka ihminen voisi ilmaista, vaan ainoastaan erilaisia pu-
huttelumuotoja (”isä”, ”Jumala”, ”luoja”), jotka on johdettu hänen hyvistä 
teoistaan (2. Apol. 6.1). Justinos on saanut vaikutteita keskiplatonismin vä-
littämästä aristoteelisesta näkemyksestä hänen korostaessaan, että Jumala 
on liikkumaton, eikä häntä voi sijoittaa mihinkään paikkaan maailmankaik-
keudessa (Dial. 127.2). tällainen filosofinen käsitys Jumalasta ei Justi-
noksella voinut mitenkään merkitä sitä, että Jumala olisi ollut etäinen tai 
passiivinen. päinvastoin, Jumalan on oltava kaikkitietävä, kaiken näkevä ja 
kaikkivaltias, koska hän on luoja, pelastaja ja tuomari. Voidakseen pelastaa 
ja tuomita luomansa ihmiset Jumalan on ilmoitettava itsensä tavalla, joka ei 
sodi hänen ikuisia ja muuttumattomia ominaisuuksiaan vastaan. siksi Ju-
mala on ilmoittanut itsensä sanan (Logos) kautta, jonka hän on Justinoksen 
mukaan synnyttänyt tätä tehtävää varten.

Justinoksen oppi kristuksesta sanana ei ole yksiselitteisesti hellenisti-
seen ajatteluun ja keskiplatonismiin palautuva ilmiö. Jo ennen kristinuskon 
syntyä oli hellenisoituneen juutalaisuuden piirissä totuttu puhumaan Juma-
lan sanasta jumaluutta kantavana, mutta Jumalasta itsestään erillisenä toimi-
jana, joka oli läsnä luomisessa ja myöhemmissä Jumalan teoissa. nimeämällä 
Jumalan sana, viisaus, henki ynnä muut abstraktiot jumalallisen toiminnan 
välineiksi pyrittiin kiertämään pyhissä kirjoituksissa esiintyviä antropomor-
fismeja, jotka eivät sopineet hellenistisen maailman henkistyneeseen kuvaan 
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Jumalasta ja hänen toiminnastaan. Varsinkin Aleksandrian juutalainen fi-
lon (20 ekr.–50 jkr.) käyttää sanaa useissa yhteyksissä tulkitessaan joiden-
kin Vanhassa testamentissa esiintyvien henkilöiden ja olentojen toimintaa. 
Justinoksen tapaan myös filon sai vaikutteita keskiplatonismista. Vaikka 
miesten ajattelun välillä on kiinnostavia yhtäläisyyksiä, on epätodennäköis-
tä, että Justinos olisi saanut vaikutteita suoraan filonilta.

Eräissä ensimmäisen vuosisadan kristillisyyden piireissä omaksuttiin 
populaarifilosofista ajattelua, joka vaikutti kristologiaan (oppiin kristuk-
sesta). sana-opin kannalta kiinnostava on luonnollisesti Johanneksen evan-
keliumi, jossa Jeesus kuvataan paitsi Jumalan sanana myös valona, tienä, 
totuutena ja elämänä ( Joh. 1:1–5; 8:12; 14:6). Myös toisen vuosisadan alus-
sa vaikuttanut Antiokian piispa ignatios puhuu kirjeissään kristuksesta 
esimerkiksi ”hiljaisuudesta tulleena sanana” (Magn. 8). Justinoksella oli si-
ten edeltäjänsä myös kristillisessä traditiossa. tuntemistamme kirjoittajista 
kuitenkin vasta hän loi näistä aineksista yhtenäisen ja johdonmukaisen kris-
tologisen mallin. siksi termi ’sana’ on hänen teksteissään varsin usein syytä 
kirjoittaa isolla alkukirjaimella. Justinos puhuu monesti neutraalisti pyhien 
kirjoitusten tekstikohdista ”sanana”, jolloin kyse ei ole yliluonnollisesta sa-
nasta. lisäksi on kohtia, joista ei selviä, puhuuko Justinos pohjimmiltaan 
sanasta vai sanasta. näistä syistä käännöksessä on luovuttu kreikkalaisen 
termin Logos käytöstä. on myös syytä huomata, että kreikkalaisessa filoso-
fiassa sana logos tarkoitti ensisijaisesti ’järkeä’.

Justinoksen kristologinen malli muotoutui niin raamatullisen, var-
haiskristillisen kuin hellenistisenkin tradition vaikutuksesta. Hänelle sana 
oli Jumalan ennen kaikkia luotuja synnyttämä esikoinen (Dial. 129.4), jolla 
on kiistaton erityisasema Jumalan poikana. Justinos puolustaa ajatusta Ju-
malan pojasta viittaamalla siihen, että kreikkalaisen mytologian mukaan 
Zeuksellakin oli poikia. Myös kristuksen neitseellisellä syntymällä, kär-
simyksellä ja ylösnousemuksella on vastineensa kreikkalaisissa myyteissä. 
nämä ovat kuitenkin moraalisesti ala-arvoisia taruja, jotka pahat henget 
ovat sepittäneet jäljittelemällä profeettojen kristus-ennustuksia. näin pa-
hat henget saavat johdetuksi ihmisiä harhaan, jotta nämä eivät uskoisi kris-
tukseen, kun hän ilmestyy (1. Apol. 21–22; 54–55). toisaalta kaikki nämä 
kristuksen maailmassa vaikuttamiseen liittyvät asiat on ennustettu pyhissä 
kirjoituksissa (Dial. 83–86).
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sana ei kuitenkaan ole ainoastaan Jumalaa alempi pelastushistoriallinen 
olento, vaan hän on Justinoksen mukaan myös itse Jumala (1. Apol. 63.15): 
”… kaikkeuden isällä on poika, joka on Jumalan esikoinen, sana ja Jumala.” 
Justinos selittää kristuksen jumaluutta kahden vertauskuvan avulla. kun 
me lausumme sanan, me emme leikkaa sitä irti, niin että se vähenisi meidän 
sisällämme. samaan tapaan tuli, josta otetaan tulta, pysyy samana (Dial. 
61.2; 128.4). näiden mielikuvien avulla Justinos haluaa sanoaa seuraavaa: 
kun sana syntyy Jumalasta, Jumala itse ei vähene eikä jakaudu, eikä sana 
ole mitään vähempää kuin Jumala itse, josta hän on syntynyt.

tämä merkitsee kuitenkin, että Jumala on lukumäärältään kaksi, ja sana 
on toinen Jumala. kuten yllä selostetut vertaukset sanasta ja tulesta osoit-
tavat, Justinos ei näe ajatuksessa toisesta Jumalasta minkäänlaista lukumää-
rään liittyvää ongelmaa. Hänen myöhemmän kristologian kannalta ongel-
mallinen opetuksensa palveli kuitenkin erinomaisesti hänen omaa Vanhan 
testamentin tulkintaansa. Dialogissa tryfonin kanssa Justinos selittää pit-
kään (Dial. 55–63), miten sana esiintyy sellaisissa kirjoitusten kohdissa, 
joissa muuten täytyisi olettaa kaiken luoneen ja muuttumattoman Jumalan 
käyneen ihmisten maailmassa ja toimineen siellä ihmisten tavoin. kun Ab-
rahamille Mamren tammistossa ilmestynyttä miestä sanotaan Jumalaksi 
(1. Moos. 18:1), kyse ei voi olla kenestäkään muusta kuin sanasta. kun 
Daavid sanoo (psalmi 110:1): ”Herra sanoi minun Herralleni”, hän viittaa 
kahteen Herraan, joista toinen ei voi olla kukaan muu kuin sana. sama kos-
kee Jaakobin painia Jumalan kanssa (1. Moos. 32:22–30) sekä Moosekselle 
palavassa pensaassa ilmestynyttä Jumalaa (2. Moos. 3).

sanalla on Justinoksen mukaan monta nimeä ja ilmenemismuotoa. 
Häntä kutsutaan esimerkiksi enkeliksi ja apostoliksi (1. Apol. 63.5). kristus 
on kirjoituksissa myös kuningas, pappi, Jumala, Herra, enkeli, ihminen, sota-
päällikkö, kivi ja lapsi (Dial. 34.2). nimet kytkeytyvät Justinoksen mielessä 
eri puolilla kirjoituksia nähtäviin ennustuksiin kristuksen tulosta. kristusta 
on kutsuttu esimerkiksi ”suuren neuvoston enkeliksi”. ”Hesekiel kutsui hän-
tä mieheksi, Daniel ihmisen pojaksi, Jesaja lapseksi, Daavid kristukseksi 
ja kunnioitettavaksi Jumalaksi” ja niin edelleen (Dial. 126.1). näin ollen 
Vanha testamentti ei ole Jumalan suunnitelmien mukaan kirja israelin kan-
san vaiheista eikä heidän pitämästään liitosta, vaan peitekieleen verhottu 
teos. Justinoksen mukaan se on täynnä symboleja, mielikuvia ja ennustuksia 
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jumalallisesta sanasta, joka tuli maailmaan ihmisten pelastajaksi Jeesuksen 
kristuksen hahmossa. profeettojen kautta sana julisti ”ennalta tulevia ta-
pahtumia sekä sitä, mikä toteutui hänen itsensä kautta” (2. Apol. 10.8).

Justinos ajattelee sanan vaikuttaneen myös pakanoiden keskuudessa 
näihin kylvettyinä siemeninä (logoi spermatikoi). siemenet edustavat kaik-
kea sitä moraalista hyvää ja jumalallisen viisauden kaltaista, mitä heidän 
parissaan on esiintynyt. pakanoista parhaat – kuten sokrates – ovat heissä 
vaikuttaneen sanan kautta tunteneet osittain kristuksen (2. Apol. 10.8). 
kaikki ihmiset, jotka eri aikoina ovat eläneet ”sanan kanssa”, ovat Justinok-
sen mukaan kristittyjä. kaikki näitä vainonneet ja kelvottomasti vaeltaneet 
ihmiset puolestaan ovat eläneet ilman sanaa (1. Apol. 46). siten kaikki en-
nen kristusta eläneet ovat täydellisesti vastuussa teoistaan ja heidät myös 
tuomitaan niiden mukaan.

”sanan” monista merkityksistä ja funktioista Justinoksen ajattelussa voi 
päätellä, että pyhä Henki oli hänen teologisessa mallissaan vähäisemmällä 
sijalla. Justinos ei ainoastaan katso sanan inspiroineen profeettoja ennusta-
maan hänen tulostaan, vaan sanoo, että Jumalan luota tullut Henki ja Voima 
ei ole kukaan muu kuin sana (1. Apol. 33.6; 36.1–3). on jopa ajateltu, että 
sana ja pyhä Henki olivat hänelle vain saman persoonan kaksi eri nimeä. 
näkemys ei ole kaukaa haettu, sillä vain hieman Justinosta aikaisemmin 
roomassa vaikuttanut Hermas samasti paimen-teoksessaan Jumalan pojan 
ja pyhän Hengen (Herm. sim. 9.1.1). toisaalta voisi ajatella, että Justinos 
ainoastaan kutsuu pyhää Henkeä eri nimillä, kun hän puhuu profeettojen 
inspiroimisen yhteydessä toisinaan Hengestä, profeetallisesta Hengestä, 
sanasta ja jopa Jumalasta. yhtä kaikki on selvää, että Justinoksella ei ollut 
johdonmukaisesta kolminaisuusoppia, vaikka hän ymmärsi isän, pojan ja 
profeetallisen Hengen olevan palvonnan kohteina kolmella eri sijalla (1. 
Apol. 13.3). Justinos seurasi varhaiskristillistä perinnettä, jonka mukaan 
profeetat ovat puhuneet pyhässä Hengessä, mutta varasi teologisessa mal-
lissaan keskeiselle sanalle myös sellaisia toimintatapoja, jotka perinteisesti 
oli luettu pyhälle Hengelle kuuluviksi. sanan aseman korostaminen Hen-
gen kustannuksella oli ominaista myös muille toisen vuosisadan apologee-
toille (vrt. tatianos, orat. 4–5).

Justinoksen mukaan profeetat ja muut pyhien kirjoitusten kirjoittajat 
eivät ole esittäneet omia näkemyksiään, vaan ainoastaan ottaneet vastaan, 
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mitä pyhä Henki tai sana ovat heille sanelleet. kaiken tämän tarkoituksena 
on ollut kertoa kristuksen tulosta ja muista pelastussuunnitelmaan liitty-
vistä asioista. Vaikka Justinos ei antanut pyhälle Hengelle erityisasemaa 
teologisessa mallissaan, Hengen tehtävä liittyy hänellä olennaisesti suu-
rempaan kokonaisuuteen.

Justinos uskoi vahvasti enkeleihin ja niiden vaikutukseen maailmassa. 
pahat henget olivat langenneita enkeleitä, muuttumattomia ja peruutta-
mattomasti pahoja olentoja, jotka kerran joutuvat yhdessä pahojen ihmis-
ten kanssa ikuiseen rangaistukseen (Dial. 79.4; 141.1). tässä maailmassa 
ne kuitenkin vielä vaanivat kaikkialla ja viettelevät ihmisiä saastaisuuteen 
ja pahuuteen sekä aiheuttavat kaikenlaista kärsimystä. kristityillä on joka 
tapauksessa kristuksen nimessä valta ajaa pahoja henkiä ulos (2. Apol. 6.6; 
Dial. 85.2). Hyvät enkelit, joihin Justinos kiinnittää selvästi vähemmän 
huomiota, ovat puolestaan Jumalan palvelijoita.

Enkeleiden alkuperästä Justinos puhuu vain kerran ja silloinkin melko 
hämärästi (Dial. 128.3–4). kun hän vertaa sanan erottamattomuutta isäs-
tä auringon valon erottamattomuuteen auringosta, hän sanoo, että ”isä voi 
tahtoessaan lähettää voimansa ja palauttaa sen luokseen”. Hän jatkaa, että 
isän opetetaan luoneen enkelit ”samalla tavalla”, sekä kertoo, että ”on osoi-
tettu olevan enkeleitä, jotka ovat aina olleet olemassa eivätkä hajoa takaisin 
siihen, mistä ovat lähtöisin”. tekstijakso osoittaa, että sana oli Justinokselle 
selvästi lähempänä enkeleitä kuin myöhemmässä kristillisessä teologiassa 
on totuttu ajattelemaan (Dial. 128.4: ”tämä voima, jota profeetallinen sana 
kutsuu Jumalaksi ja enkeliksi”).

Juutalaiset ja Vanha testamentti

Juutalaisvastainen polemiikki kärjistyi kristittyjen piirissä toisella vuosisa-
dalla, kun uusi usko itsenäistyi. Mitä korkeampi käsitys kristityillä oli Jee-
suksesta, sitä raskaampi oli juutalaisten rikos, kun nämä olivat hylänneet 
hänet. Vastuu Jumalan pojan surmaamisesta lankesi kristillisessä mieliku-
vituksessa vähitellen täydellisesti juutalaisten harteille, vaikka Jeesuksen oli 
itse asiassa surmannut roomalainen valtakoneisto. kun Jeesusta ryhdyttiin 
nimittämään Jumalaksi, juutalaisia kutsuttiin pian jumalanmurhaajiksi. 
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Ensimmäinen tuntemamme tämän syytöksen esittäjä oli toisen vuosisadan 
jälkipuoliskolla Vähässä-Aasiassa vaikuttanut sardeksen piispa Meliton.

Verrattuna muihin aikansa kristittyihin kirjoittajiin Justinos on antijuu-
talaisessa retoriikassaan maltillinen. Hänelle on selvää, että juutalaiset ovat 
saava ikuisen rangaistuksen kristuksen hylkäämisestä. toivo pelastuksesta 
on vain niillä juutalaisilla, jotka uskovat kristukseen. He voivat noudattaa 
Mooseksen lakia, kunhan eivät kehota muita kristittyjä noudattamaan sitä 
(Dial. 47). keskustellessaan heiveröiseksi mielikuvitusvastustajaksi alen-
tamansa tryfonin kanssa Justinos pyrkii argumentoimaan asiaperustein ja 
osoittamaan, että juutalaisten pyhien kirjoitusten perimmäisenä tarkoituk-
sena on todistaa verhotusti Jeesuksesta kristuksesta.

Justinos ei kuitenkaan sivuuta sitä, että Mooseksen laki on Jumalan 
kansalleen antama konkreettinen säädöskokoelma. koska Mooseksen lain 
merkitys kristinuskossa voi olla vain rajallinen, Justinos rajoittaa sen kol-
meen seikkaan. Ensiksikin tietyissä osissa Mooseksen lakia ilmenee kaikkia 
ihmisiä aina ja kaikkialla sitova universaalilaki, joka saa täyttymyksensä rak-
kauden kaksoiskäskyssä (Mark. 12:29–31). toiseksi Mooseksen laista voi-
daan hahmottaa ennustukset kristuksesta ja kristinuskosta. kolmanneksi 
Mooseksen laki kertoo taakse jääneestä pelastushistorian vaiheesta, jossa 
juutalaisille annettiin erilaiset säädökset ja rituaalilait heidän sydämensä 
kovuuden ja kuvainpalvontansa vuoksi. kristityt eivät noudata Mooseksen 
lakia, koska se ei sovellu universaaliksi ja ikuiseksi pelastuksen kriteeriksi ja 
koska alun perin laki oli tarkoitettu vain juutalaisille.

Justinoksella on myös perusteluja sille, miksi Mooseksen laki ei voi 
olla enää voimassa. kristus on kumonnut vanhan liiton ja lain. Hän itse 
on ikuinen ja lopullinen laki kaikille ihmisille. temppelin tuho vuonna 70 
ja Bar kokhban kapinan (132–135) onneton loppu osoittavat, ettei lailla 
ollut ikuisen järjestyksen asemaa Jumalan suunnitelmassa. Justinos näkee 
Mooseksen laissa myös eettisen ongelman. Jumala ei oikeastaan tahdo uh-
reihin ja kultilliseen puhtauteen perustuvan rituaalilain, vaan korkeamman 
moraalilain noudattamista. siten rituaalilaki on tulkittava symboliseksi en-
nusmerkiksi moraalisesta laista. rituaalilain vaatimukset ovat hurskaiden 
ihmisten kannalta täysin yhdentekeviä.

Mooseksen lakiin liittyy Justinoksen mielestä myös sisäisiä mahdotto-
muuksia. paavalin tapaan hän sanoo, ettei kukaan kykene noudattamaan 
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koko lakia, mistä seuraa lain itsensä mukaan kirous (5. Moos. 27:26). paa-
valilta tuttu on myös ajatus, että kaikki Vanhan testamentin hurskaat aina 
Moosekseen asti olivat Jumalalle otollisia, vaikka eivät tunteneet eivätkä 
noudattaneet lakia. toiset järkeilyt taas ovat vahvasti pakanakristillisiä. 
Justinoksen mukaan sapatti ja ympärileikkaus ovat ristiriidassa Jumalan 
luomistyön kanssa, koska luonnonjärjestys ei noudata sapattia (Dial. 23.3), 
eivätkä ihmiset synny ympärileikattuina (Dial. 19.3).

Justinos käytti Vanhaa testamenttia kreikankielisenä septuaginta-kään-
nöksenä, jonka kristityt olivat ottaneet omakseen jo varhaisessa vaiheessa. 
pakanoille suunatussa apologiassa hän viittaa käännöksen syntytarinaan, 
jonka mukaan Aleksandrian 70 vanhinta käänsivät kirjoitukset tarkasti ja 
totuudenmukaisesti. Hän korostaa myös, että juutalaiset itse eivät ymmärrä 
omia kirjoituksiaan, vaikka ne todistavat selkeästi, että Jeesus on Jumalan 
lupaama kristus (1. Apol. 31). Justinokselle Jeesus itse oli ”tuntemattomien 
ennustusten selittäjä” (1. Apol. 32.2).

Vanhan testamentin teksteistä Justinos käytti niitä, jotka sopivasti tul-
kittuina todistivat kristillisen uskon puolesta. Hänelle Vanha testamentti 
koostui ”profeetallisista kirjoista” (1. Apol. 31.1–5). Juutalainen lakikin oli 
ensi sijassa kokoelma ennustuksia kristuksesta. Mooses ei ollut niinkään 
lain välittäjä, vaan ”profeetoista ensimmäinen” (1. Apol. 32.1). Justinos ei 
pitänyt tärkeänä rajata selkeästi kaanoniin kuuluvien kirjojen joukkoa. 
Hän luki näihin epäilemättä Mooseksen kirjat ja historialliset kirjat. Myö-
hempiin kirjoituksiin hän ei kiinnittänyt suurta huomiota. Aikakirjoja hän 
siteeraa kerran (1. Apol. 41.1–4; 1. Aik. 16:23–31), kuten Jobin kirjaakin 
(Dial. 79.4; Job 1:6). laulujen laulua, saarnaajaa ja Esterin kirjaa hän sen 
sijaan ei käytä lainkaan.

Vaikka septuaginta on käännös, sitä pidetään tärkeänä todisteena, kun 
jäljitetään Vanhan testamentin hepreankielistä alkutekstiä. septuagintan 
taustalla oleva hepreankielinen teksti sisälsi monissa yksittäisissä kohdissa 
alkuperäisempiä lukutapoja kuin niin kutsuttu masoreettinen teksti (Mt). 
toisaalta septuaginta sisältää paljon virheellisiä lukutapoja, joista osa on 
jo varhaisessa vaiheessa herättänyt kiistaa juutalaisten ja kristittyjen välillä. 
Justinos keskustelee perusteellisesti tunnetuimmasta tällaisesta tapauksesta, 
jakeen Jes. 7:14 oikeasta tulkinnasta. septuagintan lukutapa, jonka mukaan 
neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, on Justinokselle tuttu Matteuksen 
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evankeliumin lapsuuskertomuksesta (Matt. 1:23). Juutalaisten käyttämän 
hepreankielisen alkutekstin mukaan ”nuori nainen tulee raskaaksi”. Justi-
nos pitää heprealaista lukutapaa väärennöksenä ja puolustaa evankeliumin 
ja septuagintan sisältämää tulkintaa useissa yhteyksissä monin argumen-
tein, joilla hän yrittää osoittaa koko tekstin ennustavan Jeesuksesta (etenkin 
Dial. 43.3–7; 67.1–2; 84.1–4). Myöhemmän tekstikriittisen tutkimuksen 
valossa hän oli kiistatta väärässä, mutta jakeen Jes. 7:14 lukeminen septua-
gintan mukaan oli – ja on edelleen – olennainen osa kristillisten kirkkojen 
opetusta.

Justinos ei muodostanut käsitystään Vanhasta testamentista yksin sep-
tuagintasta. on oletettu, että hän tutustui profeetallisiin teksteihin ja nii-
den kristillisiin selityksiin jo kääntymyksensä yhteydessä. Hänellä oli mitä 
ilmeisimmin opettajia, jotka käyttivät kristillisiä todistustekstejä. nämä 
tekstit olivat kirjoitusten lainauksia, joita koottiin yhteen ja käytettiin puo-
lustettaessa kristillistä oppia ja raamatuntulkintaa. kristityt opettaja käyt-
tivät niitä julistaessaan uskoaan julkisilla paikoilla, puolustaessaan sitä ei-
uskovien kanssa käytävissä väittelyissä ja saarnatessaan kristitylle kansalle. 
toisinaan näiden tekstien sisältö poikkesi jonkin verran niin hepreankieli-
sestä alkutekstistä kuin septuagintastakin. Justinoksen tekemät lainaukset 
osoittavat, että poikkeamia esiintyy usein myös sellaisissa kohdissa, joiden 
erityisesti voisi tulkita ennustavan Jeesuksesta. näissä tapauksissa Justinos 
pitää seuraamaansa traditiota luotettavana ja panee septuagintan sisältä-
mät erot juutalaisten kirjurien syyksi. toisinaan Justinoksen lukutavat ovat 
luotettavampia kuin ne, joita septuaginta tarjoaa.

tärkeimmät Justinoksen käyttämät Vanhan testamentin todistustekstit 
Jeesuksen messiaanisuuden puolesta ovat selkeästi peräisin varhaisemmasta 
kristillisestä traditiosta:

1. Moos. 49:10–11;  Messiaan tuleminen  1. Apol. 32; 52; 54 
sak. 9:9;  
4. Moos. 24:17; 
Jes. 11:1; 51:5;
ps. 72:17; sak. 6:12 Messiaan ”nouseminen”  1. Apol. 32; Dial. 121
Jes. 7:14 Messiaan syntymä  1. Apol. 33; Dial. 84
Jes. 9:5a Messiaan salattu kehitys  1. Apol. 35.1–2
Jes. 35:5–6  Messias parantajana  1. Apol. 48.1–3
Jes. 53  Messiaan kärsimys  1. Apol. 50.1–51.5; Dial. 13
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ps. 22  Messiaan kärsimys  Dial. 98–106
ps. 24:7–8  Messiaan taivaaseenastuminen  1. Apol. 51.6–7; Dial. 36
ps. 72:1–20;  
Mal. 1:10–12 Messiaan julistaminen kaikkien 
 kansojen keskuudessa Dial. 34; Dial.117.1–3
Dan. 7:13  Messiaan paluu  1. Apol. 51.8–9
sak. 12:10–12  Messiaan tunnistaminen  1. Apol. 52.10–12

Justinoksen Vanhan testamentin tulkinnalla on yksi ainoa tarkoitus: se 
pyrkii osoittamaan kristilliset opetukset totuudenmukaisiksi. osa hänen 
tulkinnoistaan, etenkin Herran kärsivän palvelijan kuvauksesta luvussa Jes. 
53 sekä messiaaniseksi tulkitusta kärsimyspsalmista 22, edustaa hyvin var-
haista kristillistä perinnettä ja on juurtunut syvälle myös nykyiseen kristilli-
seen Vanhan testamentin tulkintaan. toiset selitykset taas ovat unohtuneet. 
Esimerkiksi jaetta 5. Moos. 33:17 tulkitessaan Justinos tulkitsee Joosefin 
kansoja maan ääriin puskevien häränsarvien tarkoittavan kristuksen ristin 
ulokkeita ja kristillistä pakanalähetystä (Dial. 91,1–3). kaikki nämä tulkin-
nat, niin perinteiset kuin uudetkin, niin osuvat kuin keinotekoisetkin, kuu-
luvat Justinoksella yhteen, koska hänelle kirjoitukset todistivat kristuksesta 
lukemattomin eri tavoin. kaikki, minkä saattoi tulkita puhuvan vertausku-
vallisesti kristillisen uskon sisällöistä, sopi hänelle mainiosti.

Apostoliset kirjoitukset ja kristillinen traditio

toisen vuosisadan puolivälissä ei vielä ollut olemassa Uuden testamentin 
kaanonia. Varhaisimmat todisteet normatiivisen kirjoitusten listan laa-
timisesta ovat peräisin vuoden 175 jälkeiseltä ajalta lugdunumin piispa 
irenaeuk selta. Varhaisin erikseen säilynyt lista on niin kutsuttu Muratorin 
kaanon vuoden 200 vaiheilta.

tiedetään, että roomassa Justinoksen aikoihin vaikuttanut Markion 
laati oman kaanoninsa, joka koostui luukkaan evankeliumista ja kymme-
nestä paavalin kirjeestä (ilman niin kutsuttuja pastoraalikirjeitä 1.–2. tim. 
ja tit.). Hän halusi näillä kirjoituksilla osoittaa, että Jeesuksen isä ei ollut 
juutalaisten kirjoitusten luojajumala, vaan siihen asti tuntematon korkein 
rakkauden Jumala. Häntä Jeesus julisti sanoin ja teoin sekä meni kuolemaan 
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ruumiissa, joka vain näytti todelliselta ruumiilta. tämän kaiken hän teki 
vapauttaakseen uskovat demiurgin vallasta. Markion, joka halusi poistaa 
kristinuskosta kaiken juutalaisen vaikutuksen, oli poistanut kaanoninsa 
teksteistä ”juutalaiset väärennökset” ja toimittanut niitä monin paikoin 
omaan näkemykseensä sopivaksi. Hänen tulilinjallaan ei ollut juutalaisuus 
sinänsä, vaan kristinusko, joka piti Jeesusta juutalaisissa kirjoituksissa luvat-
tuna messiaana.

Markionin teesit haastoivat gnostilaisuutta vastustavan kristillisyyden 
puolustamaan perinteistä käsitystään, että juutalaiset kirjoitukset saivat 
täyttymyksensä Jeesuksessa ja vahvistivat näin Vanhan testamentin asemaa. 
Edelleen on selvää, että kiista kiihdytti myös taistelua apostoli paavalin 
perinnöstä ja evankeliumien opillisesta sisällöstä. on kuitenkin liioiteltua 
väittää, että Uuden testamentin kaanon olisi saanut syntynsä vasta tässä 
yhteydessä. paavalin kirjeet oli koottu kokoelmaksi jo ensimmäisen vuosi-
sadan lopulla, ja kokoelma oli levinnyt jo laajalle alueelle. paavalin kirjeiden 
arvovaltaan viittaa muun muassa nuorin Uuden testamentin kokoelmaan 
päätynyt kirja, vuosien 130–140 vaiheilla ensimmäisen apostolin nimissä 
kirjoitettu 2. pietarin kirje (2. piet. 3:16). toisen vuosisadan alkupuolella 
myös neljän evankeliumin asema alkoi vakiintua. Esimerkiksi 2. pietarin 
kirjeen syntyaikoihin syyriassa kirjoitetussa apokryfisessa pietarin evanke-
liumissa käytetään lähteinä näitä kaikkia.

Justinos oli kiivas Markionin vastustaja. Hän puolusti juutalaisten py-
hien kirjoitusten kristillistä tulkintaa ja apostolisina pitämiensä evanke-
liumien arvovaltaa. Evankeliumien ja evankeliumitradition jäljittämistä 
Justinoksen kirjoituksissa vaikeuttavat kuitenkin muutamat seikat, jotka se-
littyvät hänen kirjoitusajankohdastaan Uuden testamentin kaanonin synty-
historiassa. Justinos ei mainitse yhtäkään evankeliumia kirjoittajan nimen 
mukaan eikä siten kerro, mitä niistä hän kulloinkin käyttää. tavallisimmin 
hän lainaa evankeliumeja viittaamalla Jeesuksen sanoihin – laajin tällaisten 
lainausten keskittymä on tekstijaksossa 1. Apol. 15–17 – ja kertomalla hä-
nen elämäänsä liittyneistä tapauksista ilman minkäänlaisia viitteitä lähtee-
seen. toisinaan Justinos lainaa Vanhaa testamenttia tekstimuodossa, joka 
tunnetaan evankeliumeista tai paavalin kirjeistä eikä septuagintasta.

Justinos tuntee kuitenkin evankeliumin kirjalliseksi lajiksi, koska puhuu 
joissakin yhteyksissä ”evankeliumeista” (1. Apol. 66.3) ja ”evankeliumista” 
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(Dial. 10.2; 100.1). Hän itse käyttää näistä mieluummin nimitystä ”Aposto-
lien muistelmat”, mikä saattaa juontua hänen hyvin tuntemistaan ksenofo-
nin sokrateen muistelmista (1. Apol. 5.3; 2. Apol. 10.5–6; 11.3–5). Ainakin 
Justinoksen sokratesta kohtaan osoittama ihailu käy hyvin yksiin tällaiseen 
oletuksen kanssa. koska muut tuon ajan kristityt kirjoittajat eivät käytä sa-
maa nimitystä, on luontevaa olettaa, että puhe ”Apostolien muistelmista” on 
Justinoksen itsensä keksintöä. Hän käyttää nimitystä huomattavan paljon 
aivan tietyissä tekstijaksoissa (1. Apol. 66.3; 67.3; Dial. 100.4; 101.3; 102.5; 
103.6, 8; 104.1; 105.1, 5–6; 106.1, 3–4; 107.1; vrt. 1. Apol. 33.5). näissä 
kohdissa on pääsääntöisesti kanonisiin evankeliumeihin jäljitettävää aineis-
toa (1. Apol. 66.3; Dial. 102.5; 103.6; 106.8; 105, 5–6; 106.1, 3–4; 107.1) 
sekä ylimalkaisempia viitteitä (1. Apol. 67.3; Dial. 100.4; 104.1; 105.1). 
Vain yksi lainaus poikkeaa selkeästi kanonisten evankeliumien sanamuo-
dosta (Dial. 101.3). Apostolien muistelmien nimissä kulkevissa kohdissa 
Justinos lainaa suosimansa Matteuksen lisäksi myös luukasta. Markuksen 
evankeliumin käyttöön viittaa kohta 106.3, jonka sanamuoto mahdollisesti 
tukee oletusta, että Justinos piti Markuksen evankeliumia pietarin muis-
telmina. (tätä on selitetty tarkemmin kyseisen kohdan kommentaarissa.) 
koska ”Muistelmia” luettiin jumalanpalveluksissa (1. Apol. 67.3), on vaikea 
joidenkin tutkijoiden tapaan olettaa, että kysymys olisi ollut Justinoksen 
itsensä laatimasta evankeliumiharmoniasta. Joka tapauksessa on selvää, että 
Justinoks oletti evankeliumien olevan apostolien tai heidän seuraajiensa 
kirjoittamia (Dial. 103,8) ja ne muodostivat näin arvovaltaisen kokonaisuu-
den. Mahdollisesti hän tunsi evankeliumien päällekirjoitukset (”Matteuk-
sen mukaan”, ”Markuksen mukaan” jne.), mutta sitovia todisteita tämän 
oletuksen puolesta ei ole.

ylivoimaisesti selkeimmin Justinos nojautui Matteuksen evankeliumiin, 
joka oli saavuttanut johtavan aseman evankeliumien joukossa jo ennen vuot-
ta 150. Barnabaan kirjeessä (Barn. 4:14) ja 2. klemensin kirjeessä (2. klem. 
2:4) sitä lainataan jo arvovaltaisena kirjoituksena. suurin syy Matteuksen 
evankeliumin menestykseen lienee ollut, että siinä oli runsaasti Jeesuksen 
opetuksia hyvin jäsennettyinä ja helppokäyttöisinä kokonaisuuksina. sen 
avulla saatettiin tukea erityisesti kirkon opetusta kristillisestä etiikasta ja 
elämänvaelluksesta. selkeimmin Justinos on käyttänyt Matteusta laajassa 
sitaattijaksossa 1. Apol. 15–17, jossa kirjallisen käytön jäljet ovat ilmeiset. 
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Monesti hän nojautuu mitä ilmeisimmin Matteuksen evankeliumiin, mutta 
lainaa sitä muistinvaraisesti. Erityisen mielellään hän käyttää vuorisaarnaa 
(Matt. 5–7). Justinoksen laaja Matteuksen evankeliumin käyttö osoittaa, 
että alun perin juutalaiskristillisestä evankeliumista oli tullut pakanakristil-
lisyyden piirissä suosituin evankeliumi myös roomassa.

koska Justinos käyttää Matteusta selvästi muita evankeliumeja enem-
män, on vaikea osoittaa, missä määrin hän tukeutui Markuksen evanke-
liumiin. Matteuksella ja Markuksella on runsaasti yhtäpitäviä jaksoja, joiden 
osalta Justinos olisi teoriassa voinut lainata yhtä hyvin Markusta kuin Mat-
teusta. Jos Matteus-lainauksia ei oteta lukuun, itsenäisiä Markus-sitaatteja 
jää hyvin vähän. nämä todistavat kuitenkin, että Justinos tunsi Markuksen 
evankeliumin ja että se vaikutti jossain määrin hänen tallentamaansa evan-
keliumitraditioon. kohdissa Dial. 76.7 ja 100.3 hän lainaa Jeesuksen kär-
simysilmoitusta osittain juuri Markuksen tekstimuodossa (Mark. 8:31) ja 
kohdassa Dial. 106.3 hän mainitsee ”ukkosenjylinän pojat”, jotka muutoin 
tunnetaan vain Markukselta (3:16–17).

Justinos tunsi luukkaan evankeliumin ja käytti sitä Matteuksen evan-
keliumin rinnalla ja usein myös harmonisoiden tekstejä keskenään. kirjal-
lisen riippuvuuden luukkaan evankeliumista osoittavat etenkin lapsuus-
kertomuksen käyttö (1. Apol. 33.4; Dial. 84.4; 100.5) sekä muutamat Jee-
suksen lauselmat. selkein näistä on lauselma ”isä, sinun käsiisi minä annan 
henkeni” (Dial. 105.5; luuk. 23:46), joka ei voi olla lainaus psalmista (31:6), 
koska psalmissa ei esiinny puhuttelua ”isä”. Myös monet epävarmemmat 
kohdat ovat luotettavimmin tulkittavissa luukkaan evankeliumista juon-
tuviksi. näihin kuuluu muiden muassa maininta, että Jeesus oli 30-vuotias 
ottaessaan kasteen Johannekselta (Dial. 88.2; luuk. 3:23).

Myös Apostolien teot kuului Justinoksen lähteisiin. Hän lainaa kohtaa, 
jossa Jeesus antaa oppilailleen ”voiman” ja jossa he näkevät hänen nousevan 
taivaaseen (1. Apol. 50.12; Ap. t. 1:8–9; vrt. myös Dial. 108.2). pyhän Hen-
gen vuodatukseen Justinos viittaa lainaamalla luukkaan käyttämää profe-
tiaa Joel 3:1–2 (Dial. 87.5; Ap. t. 2:17–18). tämän lisäksi hän käyttää useita 
sellaisia Vanhan testamentin tekstejä, joita myös luukas käyttää Apostolien 
teoissa. Useimmissa kohdin on varminta olettaa, että Justinos on ottanut 
sitaattinsa suoraan Vanhasta testamentista tai kristillisestä todistustekstien 
kokoelmasta, niin kutsutusta testimonialähteestä.
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Johanneksen evankeliumia käytettiin toisen vuosisadan alkupuolella eri-
tyisesti gnostilaisissa piireissä, jotka vaikuttivat myös roomassa. on to-
dennäköistä, että Justinos on tuntenut Johanneksen evankeliumin, mutta 
pidättynyt käyttämästä sitä. Justinoksen sana-kristologia on ajatuksellisesti 
sukua niille Johanneksen lauselmille, joissa Jeesus on sana ( Joh. 1:1,14). 
Johanneksen evankeliumin alkulauseita lähelle tulee hänen ajatuksensa, 
että sana ”oli Jumalan kanssa ja syntyi ennen luomakuntaa” (2. Apol. 6.3). 
Justinos puhuu myös sanan tulemisesta lihaksi, vaikka käyttääkin eri ter-
mejä kuin Johannes (vrt. Joh. 1:14 ja 1. Apol. 32.9). Johannekselaiseen ta-
paan hän kertoo myös Jeesuksesta isän ainoasyntyisenä poikana ja sanana 
(1. Apol. 63.15; Dial. 105.1; vrt. Joh. 1:14,18). kun evankelista Johannes 
kirjoittaa prologissaan Jeesuksen vastaanottaneista kristityistä, että nämä 
”eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, 
vaan Jumalasta” ( Joh. 1:13), Justinos selittää kristuksen itsensä alkuperää 
samaan tapaan: kristuksen veri ei ole syntynyt ihmissiemenestä, vaan Ju-
malan tahdosta (Dial. 63.2; vrt. 1. Apol. 32.9; Dial. 54.2; 61.1; 76.1; 84.2).

Myös Justinoksen ja Johanneksen evankeliumin raamatuntulkinnoilla 
on yhteytensä. tästä todistaa se, että Mooseksen pronssikäärme kuvataan 
ristin ja pelastuksen ennusmerkiksi ( Joh. 3:14–15 ja Dial. 94.5; 112.1–2), 
samoin kuin se, että tekstikohta sak. 12:10 (he ”kohottavat katseensa hä-
neen, jonka ovat lävistäneet”) tulkitaan ennustukseksi Jeesuksen ristiinnau-
litsemisesta ( Joh. 19:37 ja 1. Apol. 52.12; Dial. 32.2; 118.1).

Huolimatta edellä mainituista sekä joistakin muista vähemmän selkeis-
tä yhtymäkohdista osa tutkijoista varoo tekemästä sitä johtopäätöstä, että 
Justinos olisi käyttänyt neljättä evankeliumia. Hänen sana-teologiansa voi-
daan johtaa Johanneksen evankeliumista riippumattomasta keskiplatonis-
tisen tradition kristillisestä tulkinnasta. Myös raamatuntulkinnan yhteydet 
voidaan johtaa laajasta yleiskristillisestä tulkintatraditiosta. lisäksi Justinos 
käyttää Jeesuksen sanoja lainatessaan lähes aina Matteuksen ja luukkaan 
evankeliumeja. Johanneksen evankeliumin osalta tästä säännöstä näyttää 
olevan vain yksi painava poikkeus. tekstikohdassa 1. Apol. 61.4–5 Justi-
nos kirjoittaa: ”kristus on sanonut: ’Jos te ette synny uudesti, te ette pääse 
taivasten valtakuntaan.’ kaikille on selvää, ettei kerran syntynyt voi pala-
ta äitinsä kohtuun.” yhteys Johanneksen jakeisiin 3:3–5 (ja kohtaan Matt. 
18:3) on ilmeinen, ja on vaikea uskoa, että Justinos lainaisi Johanneksesta 
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riippumatonta traditiota. yksinkertaisempaa onkin päätellä, että hän oli tu-
tustunut neljänteen evankeliumiin huomattavasti myöhemmin kuin Mat-
teuksen ja luukkaan evankeliumeihin. on myös syytä pitää kiinni siitä, että 
Justinoksen sana-teologia on riippumaton Johanneksen evankeliumista. 
Uuden evankeliumin suosio gnostilaisissa piireissä näyttää pitäneen Justi-
noksen siitä etäällä, mutta toisaalta myös pakottaneen hänet sen vähittäi-
seen omaksumiseen. Joka tapauksessa Justinoksen oppilas tatianos oli jo 
niveltänyt Johanneksen evankeliumin osaksi neljän evankeliumin harmo-
niaa (edellä mainittu Diatessaron).

Vaikka Justinos ei missään mainitse apostoli paavalia nimeltä, voidaan 
hyvin olettaa hänen tunteneen tämän kirjeitä. Jo rooman piispa klemen-
sin kirje korintin seurakunnalle osoittaa, että paavali oli saavuttanut en-
simmäisen vuosisadan loppuun mennessä arvovaltaa valtakunnan pääkau-
pungissa (1. klem. 47.1). Justinoksen tärkeimmät ajatukselliset yhteydet 
paavalin kirjeisiin liittyvät paitsi tiettyihin teologisiin ydinajatuksiin myös 
yksittäisiin tekstikohtiin ja niissä käytettyihin ilmauksiin.

Apologioissa yhteydet jäävät yksityiskohtien varaan. ylösnousemus-
uskoa selostaessaan Justinos puhuu paavalin tapaan kristittyjen ”pukeutu-
misesta katoamattomuuteen” (1. Apol. 19.4; 52.3; vrt. 1. kor. 15:53). paa-
vali sanoo roomalaiskirjeessä, ettei ihminen voi puolustaa itseään Jumalan 
edessä, koska tämän teot ovat olleet nähtävillä maailman luomisesta alkaen 
(room. 1:20). Justinoksen mielestä ihminen ei voi puolustautua Jumalan 
edessä, koska Jumala loi hänelle alussa järjen ja kyvyn tehdä hyvää (1. Apol. 
28.3). paavalin tapaan hän esittää myös ihmisviisauden ja Jumalan voiman 
toisilleen vastakkaisiksi voimiksi (1. Apol. 60.11; vrt. 1. kor. 2:5).

Dialogissa esiintyy paavalilta tuttuja ajatuksia, jotka liittyvät kristus-us-
kon ja juutalaisuuden väliseen suhteeseen. Justinos tuntee ajatuksen israelin 
kansan jäännöksestä, jota Jumala ei ole hylännyt. Hän lainaa Elia-kerto-
musta (1. kun. 19:18) ja argumentoi tällä paavalin tapaan sen puolesta, että 
kristityt ovat kirjoituksissa tarkoitettu jäännös (Dial. 39.1–2; vrt. room. 
11:1–5). Justinos vastustaa paavalin tavoin Mooseksen lain sitovuutta, kun 
hän korostaa, että Jumala siunasi Abrahamin, joka uskoi ollessaan vielä 
ympärileikkaamaton (Dial. 11.5; 23.4; 92.3; vrt. room. 4:9–10). Hän sa-
noo myös, että Abrahamia ”kutsuttiin kaikkien kansojen isäksi” (Dial. 11.5; 
vrt. room. 4:17). näitä selkeämmin asia käy ilmi kohdassa, jossa Justinos 
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viittaa Abrahamin uskonvanhurskauteen ja kristittyihin hänen todellisina 
jälkeläisinään (Dial. 119.5–6; gal. 3:6–7; vrt. 1. Moos. 15:6). Myös var-
haiskristittyjen ja juutalaisten kiistoissa tavallinen ajatus, että kristus tuli 
ristiinnaulittuna lain kiroamaksi, yhdistää Justinosta paavaliin (Dial. 32.1; 
gal. 3:13; vrt. 5. Moos. 21:23). lisäksi Justinos tuntee ehtoollisen muisto-
ateriana (Dial. 70.4; vrt. 1. kor 11:24–25; luuk. 22:19) sekä kristuksen 
teurastettuna pääsiäislampaana (Dial. 111.3; vrt. 1. kor. 5:7). Edelleen aja-
tus kristuksesta luomakunnan esikoisena lienee peräisin kolossalaiskir-
jeestä (Dial. 84.2; 100.2; 125.3; 138.2; vrt. kol. 1:15–17).

on voitu osoittaa, että Justinos on käyttänyt roomalaiskirjettä ja ga-
latalaiskirjettä lainaamalla paavalin niissä käyttämiä Vanhan testamentin 
sitaatteja. roomalaiskirjeestä riippuvaisia Vanhan testamentin tekstien 
lainauksia on voitu havaita etenkin Dialogin tekstijaksoissa 17.2–47.5 ja 
114.2–119.6. näissä jaksoissa monet sitaatit esiintyvät niin paavalilla kuin 
Justinoksellakin samassa septuagintasta poikkeavassa muodossa.

Justinos ei näytä tunteneen pietarin, Johanneksen, Juudaksen ja Jaako-
bin nimissä kirjoitettuja katolisia kirjeitä, vaikka hänen teksteissään onkin 
joitakin yhtymäkohtia näiden sisältämiin aineistoihin. Jeesuksen vanno-
miskieltoa koskevassa lauselmassa, jota Justinos lainaa kohdassa 1. Apol. 
16.5, on sekä yhtäläisyyksiä että eroja tekstikohtiin Matt. 5:34,37 ja Jaak. 
5:12, eikä niiden perusteella voi päätellä, että hän olisi tuntenut Jaakobin 
kirjeen.

sen sijaan Justinos viittaa selvin sanoin Johanneksen ilmestykseen ja 
mainitsee apostoli Johanneksen sen kirjoittajaksi (Dial. 81.4). ilmestyskir-
jan apostolisuudesta kiisteltiin vielä pitkään, ja monet hylkäsivät sen, koska 
pitivät sen kiliasmia eli oppia tuhatvuotisesta valtakunnasta (ilm. 20:4–6) 
karkean maallisena. kirjan epäilyttävyyttä lisäsi sen suosio juutalaiskristit-
tyjen ja muiden opillisesti kyseenalaisina pidettyjen opettajien joukossa. 
Justinos sen sijaan kuului niiden kristinuskon opillista valtauomaa edusta-
neiden miesten joukkoon, jotka kannattivat kiliasmia (Dial. 80–81; 85.5–7). 
näihin kuului vielä myös irenaeus, joka kirjoitti laajan teoksensa harhaop-
peja vastaan vuoden 180 vaiheilla. Montanolaisten kiihkeä lopun odotus 
tempasi mukaansa karthagossa vaikuttaneen tertullianuksen. Heidän liik-
keensä kuitenkin epäonnistui surkeasti, mikä heikensi ratkaisevasti kiliasmin 
suosiota läntisessä kristikunnassa. idässä niin kiliasmi kuin ilmestyskirjakin 
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olivat monien epäsuosiossa. Vain ilmestyskirjan hengellinen tulkinta piti 
sen kiinni apostolisessa arvovallassa. kaanoniin se hyväksyttiinkin selkeästi 
vasta satojen vuosien kuluttua.

kristillinen elämä

Justinos sanoo, ettei ihmisten joukossa ole yhtään kansaa, jonka keskuudes-
sa ei rukoiltaisi ristiinnaulitun kristuksen nimessä (Dial. 117,5). on kiis-
tatonta, että erilaiset kristinuskon muodot olivat 2. vuosisadan puoliväliin 
mennessä levinneet eri puolille rooman valtakuntaa ja että niiden parissa 
oli aktiivisesti suuntauduttu kohti kreikkalaista ja roomalaista kulttuuria, 
jotka tuli valloittaa kristus-uskolle. Justinoksen into selittää tryfonille, 
kuinka kristittyjä – toisin kuin juutalaisia – oli kaikkialla auringonnousun 
kansoista aina auringonlaskun kansoihin saakka, kertoo ensi sijassa siitä, 
että pakanakristittyjä oli kirkossa jo selkeästi enemmän kuin juutalaiskris-
tittyjä. Vaikka kristinusko oli erkaantunut juutalaisuudesta, kristittyjä oli 
pakanoiden keskuudessakin lukumääräisesti vielä hyvin vähän. on laskettu, 
että vuoden 100 vaiheilla kristittyjä olisi koko rooman valtakunnassa ollut 
vain noin 200 000, mikä olisi alle 0,3 % väestöstä. Vuoden 200 karkeaksi 
arvioksi saadaan korkeintaan 1,5 miljoonaa kristittyä eli kutakuinkin 2,5 % 
rooman valtakunnan asukkaista.

Justinos on yksi valtauomaksi kehittyneen kristinuskon organisoitu-
misen ja jumalanpalveluselämän ensimmäisistä todistajista. Hän oli tie-
toinen kristillisten virtausten moninaisuudesta, mutta erotti toisaalta oi-
kein- ja väärinuskovat selvästi toisistaan. toisin kuin roomassa väkevästi 
saarnanneet gnostilaiset opettivat, oli uskottava vain yhteen Jumalaan, joka 
oli kaikkeuden luoja ja Jeesuksen kristuksen isä. Juutalaiskristittyihin 
Justinos suhtautui suvaitsevammin, mutta hyväksyi heidätkin vain siinä 
tapauksessa, etteivät he vaatineet käännyttämiltään pakanoilta tai muilta 
kristityiltä Mooseksen lain noudattamista (Dial. 47). Justinoksella oli myös 
selkeä mielikuva oikeasta kristillisestä elämäntavasta, johon liittyi askeesiin 
perustuva hyveellinen elämä sekä kaikenlaisen lihallisuuden ja nautinto-
jen karttaminen. Hän uskoi oikealla tavalla uskovien ja elävien kristitty-
jen muodostavan yhden suuren kokonaisuuden, vaikka ei kehitellytkään 
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erityistä oppia kirkosta eikä sen virkarakenteesta. Hänelle kaikki oikealla 
tavalla kristukseen uskovat olivat saaneet pyhissä kirjoituksissa luvatun pe-
rintöosan, ja Jumala oli syrjäyttänyt juutalaiset, jotka olivat kieltäytyneet 
ottamasta tätä uskoa vastaan. näin kristityistä pakanoista oli tullut Juma-
lan todellinen israel (Dial. 117–124; 130–140). Justinos näkee niin kansan 
kuin kirkonkin lukuisista jäsenistään huolimatta yhdeksi ruumiiksi (Dial. 
42.3). karthagossa 200-luvulla vaikuttanut Cyprianus julisti, ettei kirkon 
ulkopuolella ole pelastusta, mutta Justinos ei vielä mennyt näin pitkälle. 
Hän ei kuitenkaan halunnut pitää yhteyttä ”jumalattomiin ateisteihin ja 
väärämielisiin pahantekijöihin”. Justinoksen mielestä nämä ”kunnioittavat 
Jeesusta vain nimellisesti” (Dial. 35.5).

Ensimmäisen apologian viimeisissä luvuissa Justinos kuvaa kirkon 
sakramentaalista elämää. kristillisestä uskosta opetusta saaneet ja siitä va-
kuuttuneet sitoutuvat elämään uskonsa mukaan ja rukoilevat paastossa Ju-
malalta anteeksiantamusta aiemmista synneistään. tämän jälkeen heidät 
viedään paikkaan, jossa on vettä, ja he saavat syntyä uudestaan peseytyessään 
isän ja pojan ja pyhän Hengen nimeen (1. Apol. 61.1–3). Justinos korostaa, 
että kaste tapahtuu kastettavan vapaasta tahdosta, ja tämä sitoutuu siinä 
tietoisesti uuteen elämään, parannuksen tehneenä ja vapaana menneessä 
elämässään tekemistään synneistä. Hän kuvaa kastetta valaistukseksi siinä 
mielessä, että kastetut valaistuvat mieleltään (61.10–13). Justinos näyttää 
tunteneen ainoastaan aikuisten kasteen. kasteella ei ole minkäänlaista itse-
näistä arvoa, vaan se johtaa kristityn henkilökohtaiseen taisteluun kaikkea 
syntiä ja pahaa vastaan.

Justinos kuvaa myös kokousta, johon uusi kristitty johdetaan kasteen 
jälkeen (1. Apol. 65). koska hän ei kuvaa kokoontumispaikkaa millään ta-
voin, hänen voi olettaa tarkoittaneen mitä tahansa tarkoitukseen sopivaa 
kokoontumistilaa. kastettu johdetaan kutsuttujen veljien luo, jotka rukoi-
levat itsensä, kastetun sekä muiden kristittyjen puolesta, että he kaikki te-
kisivät oikeita tekoja ja pelastuisivat. rukousten jälkeen veljet tervehtivät 
toisiaan suudelmin. seuraavaksi vuorossa on itse ehtoollinen, jonka toimit-
tamista johtaa ”veljien johtaja”. tälle tuodaan leipä, vesipikari sekä toinen 
pikari, johon on sekoitettu viiniä ja vettä. Johtaja lausuu kiitos rukouksen, 
johon koolla olevat kristityt vastaavat sanomalla ”amen”. tämän jälkeen 
diakonit jakavat leipää, vettä ja viiniä läsnäoleville ja vievät niistä osansa 
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myös poissaoleville. Justinos korostaa, että ehtoollinen kuuluu vain kas-
tetuille kristityille, sillä kysymys ei ole tavallisesta ruoasta eikä juomasta. 
kun kastettu kristitty nauttii Jeesuksen kristuksen lihaa ja verta, ne tule-
vat (”muuttuvat”) hänen omaksi lihakseen ja verekseen (66.1–2). Justinos 
sitä vastoin ei edes yritä selittää, miten leipä ja viini muuttuvat kristuksen 
lihaksi ja vereksi. tekstistä ei myöskään voi päätellä, mitä muuta kasteen 
yhteydessä tapahtuu. Voimme vain otaksua, että Justinoksen tuntemaan 
kastekäytäntöön liittyi myös kastettavalle osoitettuja kysymyksiä ja jonkin-
lainen uskontunnustus (vrt. 1. Apol. 61.13). koska Justinos oli osoittanut 
apologiansa keisarille, hän piti erityisen tärkeänä korostaa, ettei kasteella ja 
ehtoollisella tapahdu mitää häpeällistä ja moraalitonta, kuten jotkut olivat 
väittäneet. sen sijaan hän pitää Mithran mysteerejä demonisena jäljitelmä-
nä kristittyjen ehtoollisesta (Dial. 66.4).

”Veljien johtajalla” Justinos tarkoittaa mitä ilmeisimmin yhteisön johta-
jaa, jota hän ei kuitenkaan nimitä piispaksi. yksinkertaisin selitys tälle on 
se, ettei rooman suurkaupungin kristityillä toisen vuosisadan puolivälissä 
vielä ollut yhtä ainoaa ”piispaa”. on epäselvää, montako kristillistä ryhmää 
tai yhteisöä rooman miljoonakaupungissa oli ja oliko niillä tässä vaiheessa 
keskitettyä johtoa. piispuus kehittyi voimakkaasti rooman yhteisöissä pa-
rinkymmenen vuoden kuluessa Justinoksen kuolemasta, ja sen tavoittelusta 
seurasi huomattavia kiistoja.

Justinos kuvaa lopuksi myös kristittyjen yhteistä kokoontumista sun-
nuntaisin (1. Apol. 67). silloin luetaan ”apostolien muistelmia” ja profeet-
toja, minkä jälkeen johtaja pitää kehotuspuheen. tämän jälkeen kaikki ru-
koilevat seisaallaan. sitten tuodaan esiin leipä, viini ja vesi. Johtaja kiittää 
ja rukoilee, ja kansa vastaa sanomalla ”amen”. Ehtoollinen jaetaan yllä ku-
vattuun tapaan. Varakkaiksi itsensä tuntevat osallistuvat köyhille, orvoille, 
sairaille, vankeudessa oleville ja matkalla oleville muukalaisille kerättävään 
uhrilahjaan kykyjensä mukaan.

tekstistä voi päätellä, että ehtoollinen oli Justinokselle sunnuntaisen 
jumalanpalveluksen keskeinen osa. se palveli luonnollisella tavalla kristil-
lisen uskon kollektiivista ja korostetun eettistä luonnetta. Hänen aikanaan 
ei näytä olleen erityisen kiinteää liturgiaa, koska kirjoituksia luettiin ”siinä 
määrin kuin aika riittää” (67.3), ja kokouksen johtajan edellytettiin rukoile-
van ”parhaan kykynsä mukaan” (67.5).
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lopun odotus ja ikuinen elämä

on jossain määrin yllättävää, että 1. ja 2. vuosisadan vaihteen kristittyjen 
kirjallisissa dokumenteissa on hyvin vähän jälkiä Jeesuksen toisen tulemi-
sen viivästymisen ongelmasta. Viivästymisen ongelmasta kertovat oikeas-
taan vain seuraavat tekstit: 2. piet. 3:4; 1. klem. 23.3; Barn. 19.5; Herm. Vis. 
3.4.3; 2. klem. 11.2. Voi hyvällä syyllä otaksua, että monet juutalaissodan 
aikana eläneet kristityt odottivat sodan johtavan lopunajalliseen kääntee-
seen (Mark. 13). Vaikka loppua ei tullutkaan, apokalyptiikka ja lopun odo-
tus jatkuivat 1. vuosisadan lopun Vähässä-Aasiassa, jossa lähes tuntematon 
Johannes kirjoitti ilmestyskirjansa ja monet muutkin levittivät oppia tu-
hatvuotisesta valtakunnasta. Voimakkaasti kreikkalais-roomalaisesta val-
takulttuurista eristyneissä ja sille vihamielisissä kristityissä ryhmittymissä 
oli luonnollista odottaa innokkaasti lopun tuloa. Vallitseviin oloihin sopeu-
tuneissa yhteisöissä taas pyrittiin tekemään sitä, mikä on hyvää kaikkien 
silmissä ja elämään, mikäli mahdollista, rauhassa kaikkien kanssa (room. 
12:18; fil. 4:5; tit. 2:1–3).

Justinos käsittelee kristuksen toisen tulemisen ongelmaa joissakin kir-
joitustensa kohdissa. Hänen mielestään se aika oli lähellä, jolloin Danielin 
ennustama Jumalan vihollinen ilmestyy; hän hallitsee ajan, kaksi aikaa ja 
puoli aikaa (Dan. 7:25). Justinos hylkää joidenkin juutalaisten selittäjien 
tulkinnan, jonka mukaan profetian ”ajalla” tarkoitettaisiin sataa vuotta. Jos 
tekstikohta tulkitaan niin, ennustettu vihollinen hallitsisi 350 vuotta, mikä 
on Justinoksen mukaan mieletön oletus (Dial. 32.3–4). Apologioissaan hän 
puolestaan selittää, miksi Jumala on viivästyttänyt maailman tuhoutumista. 
Hän on tehnyt sen ”kristittyjen siemenen vuoksi”; siten kristittyjen usko ja 
moraalinen hyvyys ovat syynä viivytykseen (2. Apol. 7.2), sekä siksi, että Ju-
mala tietää joidenkin jopa vielä syntymättömien ihmisten tulevan tekemään 
parannusta ja pelastumaan (1. Apol. 28.2). selitykset eivät sulje toisiaan 
pois, koska ne molemmat liittyvät Justinoksen keskiplatoniselta taustalta 
kasvaneeseen oppiin eri aikoina ja eri paikoissa ”sanan kanssa” eläneistä ja 
elävistä ihmisistä, joissa sanan kylvö vaikuttaa. näiden ajatusten vuoksi hän 
ei kantanut huolta siitä, ettei kristus vielä ollut tullut takaisin.

Hellenistisen kulttuurin sivistämille lukijoilleen Justinos toteaa, että kris-
tityt uskovat Jumalaan vielä enemmän kuin nämä, koska odottavat sielun 
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eloonjäämisen lisäksi myös oman ruumiinsa takaisin saamista (1. Apol. 
18.6). Hänen mukaansa lihan ylösnousemusta seuraa ”tuhat vuotta jälleen-
rakennetussa, kaunistetussa ja laajennetussa Jerusalemissa” (Dial. 80.4), jos-
sa Jeesus ”on loistava ikuisena valona” (Dial. 113.5). patriarkkojen kanaanin 
maan haltuunotosta puhuessaan Justinos sanoo, että kaikki kristukseen 
uskovat kerran ”asuvat samassa maassa ja pitävät sitä hallussaan”. He ”tie-
tävät olevansa kerran hänen kanssaan siinä maassa ja perivänsä ikuisen ja 
katoamattoman osan” (Dial. 139.4–5). näin ollen on selvää, että Justinos 
uskoi Jerusalemin jälleenrakennukseen ja pyhän maan kukoistukseen aivan 
konkreettisesti. perinteinen juutalais-kristillinen tuhatvuotisen valtakun-
nan odotus sulautuu hänellä katoamattomuuden ja ikuisen elämän odotuk-
seen. koska Jumalalle kaikki on mahdollista, Justinos mitä ilmeisimmin us-
koi sellaiseen ikuiseen elämään, joka oli samanaikaisesti sekä katoamatonta 
että ruumiillista.

Justinos uskoi jokaisen ihmisen tulevan viimeisellä tuomiolla tuomituk-
si tekojensa mukaan joko ikuiseen rangaistukseen tai ikuiseen pelastukseen 
(1. Apol. 12.1). ne jotka pelastuvat, saavat katoamattomina ja vailla kärsi-
mystä hallita kristuksen kanssa (1. Apol. 10.2). He saavat olla ikuisessa val-
takunnassa patriarkkojen ja profeettojen kanssa, mutta katumattomat ih-
miset – joita on runsaasti niin juutalaisten kuin pakanoidenkin keskuudessa 
– kristus lähettää sammumattomaan tuleen (Dial. 120.5). sama osa odot-
taa myös paholaista ja pahoja henkiä (1. Apol. 28.1). Justinos sanoo myös, 
että hurskaiden ihmisten sielut odottavat tuomion päivää hyvässä paikassa, 
kun taas pahojen ihmisten sielut odottavat pahassa paikassa. Edelliset eivät 
kuole koskaan, mutta jälkimmäisiä Jumala rankaisee niin kauan kuin haluaa 
(Dial. 5.3). koska Justinos muissa kohdissa puhuu ikuisesta tulesta ja ikui-
sesta rangaistuksesta, hänellä ei pelkästään tämän kohdan perusteella liene 
ollut erillistä käsitystä rangaistuksen rajallisuudesta.

Monet stoalaiset uskoivat maailmanpalon tulevan, mutta Justinos kri-
tisoi heitä heidän kohtalouskostaan, Jumalan samastamisesta aineeseen 
sekä jatkuvan muutoksen opistaan (2. Apol. 7.3). Hän itse liitti ajatuksen 
kaiken tuhoutumisesta eskatologiaansa, mikä näyttäisi olevan ristiriidassa 
hänen kiliasminsa kanssa. kun tuhatvuotisen valtakunnan odotukseen oli 
helppo liittää ilmestyskirjastakin tuttu käsitys lopunajallisista vitsauksista, 
myös maailmanpalo voitiin tulkita siten, että tuhoa seuraa uuden taivaan 
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ja uuden maan luominen (2. piet. 3:10,13). Justinokselle Jumala oli sekä 
meidän tuntemamme maailman luoja että kaikkivaltias, joka kerran luo 
kaiken kokonaan uudestaan niitä varten, jotka ovat uskoneet kristukseen 
ja eläneet hurskasta elämää. Hän odotti Jumalalta ikuista ja katoamaton-
ta ruumiillisuutta sekä kristittyjen valtaa hallita koko maan piiriä yhdessä 
kristuksensa kanssa.





Apologiat





Ensimmäinen apologia  
eli pyhän Justinoksen apologia 

kristittyjen puolesta Antoninus piukselle

1. yksinvaltiaalle, titus Aelius Hadrianus Antoninus pius Augustukselle 
ja hänen pojalleen Caesarille, filosofi Verissimukselle sekä filosofi luciuk-
selle, keisarin luonnolliselle pojalle ja piuksen ottopojalle, oppineisuuden 
ystävälle sekä pyhälle senaatille ja koko rooman kansalle niiden ihmis-
ten puolesta, jotka ovat lähtöisin kaikista kansoista ja joita vihataan epä-
oikeudenmukaisesti ja kohdellaan häpeällisesti, minä Justinos, yksi heistä, 
syyria-palestiinan flavia neapoliista kotoisin oleva priscuksen poika ja 
Bakkheioksen pojanpoika, osoitan tämän anomuksen ja vetoomuksen.

kristittyjä vastaan esitetyt syytökset ovat vääriä ja 
epäoikeudenmukaisia

2. Järki käskee niitä, jotka todella ovat hurskaita ja filosofeja, kunnioitta-
maan ja rakastamaan yksin totuutta sekä luopumaan vanhojen käsitysten 
seuraamisesta, jos nämä ovat kelvottomia. terve järki ei käske ainoastaan 
olemaan seuraamatta niitä, jotka toimivat ja opettavat epäoikeudenmukai-
sesti. se käskee myös, että totuutta rakastavan täytyy kaikin tavoin – omaa 
elämäänsä enemmän ja vaikka kuoleman uhalla – sitoutua puhumaan ja 
tekemään oikein. (2) te, joita kutsutaan hurskaiksi ja filosofeiksi sekä oi-
keudenmukaisuuden vartijoiksi ja oppineisuuden ystäviksi: kuunnelkaa 
tarkkaavaisesti. kohta käy ilmi, oletteko oikeasti sellaisia. (3) Me emme 
nimittäin ole tulleet luoksenne imartelemaan teitä tällä kirjoituksellamme 
emmekä miellyttämään teitä puheillamme, vaan pyytämään teitä lausumaan 
tuomionne tarkan ja huolellisen tutkimuksen perusteella. Emme pyydä 
sellaista tuomiota, joka perustuu ennakkoluuloon, taikauskoisten ihmisten 
miellyttämiseen, järjettömään mielijohteeseen tai pitkään vaikuttaneisiin 
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pahoihin juoruihin ja joka kääntyisi teitä itseänne vastaan. (4) olemme var-
moja siitä, ettei kukaan voi tehdä meille pahaa, ellei meitä osoiteta pahante-
kijöiksi tai näytetä kelvottomiksi ihmisiksi. te voitte tappaa meidät, mutta 
ette vahingoittaa meitä.

3. Jotta kukaan ei pitäisi vetoomustamme järjettömänä ja julkeana, pyydäm-
me tutkimaan meitä vastaan esitetyt syytökset. Jos ne osoittautuvat oikeiksi, 
rangaistakoon meitä sopivalla tavalla. Mutta jos kukaan ei voi osoittaa mei-
tä syyllisiksi, tosi järki kieltää teitä tekemästä vääryyttä syyttömille ihmisille 
pahojen juorujen tähden – tai pikemminkin itsellenne, kun ette ole katso-
neet parhaaksi ryhtyä toimiin harkiten, vaan tunteen vallassa. (2) Jokaiselle 
järkevälle ihmiselle on selvää, että ainoastaan sellainen oikeuskäytäntö on 
hyvä ja oikeudenmukainen, jossa alamaisten velvollisuus on esittää kiista-
ton selonteko elämästään ja puheistaan, kun taas hallitsijoiden tehtävänä 
on langettaa tuomio, ei väkivaltaisesti eikä tyrannimaisesti, vaan hurskautta 
ja filosofiaa seuraten. tämä on hyväksi sekä hallitsijoille että alamaisille. 
(3) näin on joku vanhoista oppineistakin sanonut: ”Elleivät hallitsijat ja 
alamaiset ole filosofeja, kaupungit eivät voi kukoistaa.”

(4) Meidän on siten sallittava kaikkien tarkastella elämäämme ja ope-
tustamme. näin emme joudu kärsimään niiden rangaistusta, jotka asiois-
tamme ilmeisen tietämättöminä toimivat sokeudessaan väärin. teidän 
puolestanne tulee meitä kuultuanne osoittautua hyviksi tuomareiksi, kuten 
järki vaatii. (5) Jos te näet ette toimi oikein, ette tiedon saatuanne voi puo-
lustautua Jumalan edessä.

kristityt eivät ole ateisteja eivätkä pahantekijöitä

4. pelkän nimen perusteella ei voi langettaa tuomiota hyvästä eikä pahasta, 
jos nimeen ei liity tekoja. nimemme perusteellahan me syytetyt olemme 
mitä parhaimpia ihmisiä. (2) Emme kuitenkaan pidä oikeudenmukaisena, 
että vapautuisimme syytöksistä pelkän nimen perusteella, jos meitä kuu-
lustellaan pahantekijöinä. toisaalta: jos meitä ei nimen lausumisen eikä 
elämäntapamme perusteella todeta väärintekijöiksi, teidän on taisteltava 
sen puolesta, ettette syyttömiä väärin rankaisemalla saa itse osaksenne 
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oikeudenmukaista rangaistusta. (3) pelkkä nimi ei kelpaa ymmärrettäväksi 
syyksi antaa kiitosta tai rangaistusta, ellei tekoja voida osoittaa hyveelli-
siksi tai vääriksi. (4) tehän ette keskenännekään rankaise ketään syytettyä 
ennen kuin hänet on tuomittu, mutta meidän tapauksessamme te pidätte 
nimeä langettavana todisteena, vaikka nimen perusteella teidän tulisi pi-
kemminkin rangaista meidän syyttäjiämme. (5) Meitähän syytetään siksi, 
että olemme kristittyjä, eikä hyvän vihaaminen ole oikein.

(6) toisaalta jos joku syytetyistä ryhtyy kieltäjäksi ja sanoo, ettei ole kris-
titty, te laskette hänet vapaaksi ikään kuin ette voisi todistaa häntä pahan-
tekijäksi. Jos joku heistä taas tunnustaa olevansa kristitty, te rankaisette hän-
tä tämän tunnustuksen vuoksi. olisi kuitenkin syytä tutkia sekä tunnustajan 
että kieltäjän elämää, jotta tekojen perusteella saataisiin selville, millainen 
kukin on. (7) ne, jotka ovat opettajaltamme kristukselta oppineet olemaan 
kieltämättä, kun heitä kuulustellaan, rohkaisevat toisia koetukseen joutuvia. 
Vastaavalla tavalla ne, jotka elävät kelvottomasti, antavat toisille tekosyyn 
syyttää kaikkia kristittyjä jumalattomuudesta ja pahuudesta. (8) tämäkään 
ei ole oikein. filosofinkin nimeä ja vaatepartta kantavat eräät, jotka eivät tee 
mitään elämäntapansa arvoista. te tiedätte, että menneiden aikojen filoso-
feilla oli vastakkaisia näkemyksiä ja opetuksia, ja silti heitä kaikkia kutsu-
taan yhdellä ja samalla filosofin nimellä. (9) Jotkut heistä opettivat ateismia, 
ja ne, joista tuli runoilijoita, julistavat Zeuksen harjoittaneen siveettömyyttä 
omien lastensa kanssa. näiden opetusten perässä kulkevia te ette estä, vaan 
annatte palkintoja ja kunnianosoituksia niille, jotka tyylikkäästi pilkkaavat 
jumalia.

5. Miksi asia on näin? Me olemme sitoutuneet siihen, ettemme tee vää-
ryyttä emmekä usko tuollaisia jumalattomuuksia, mutta te ette tutki meitä 
vastaan esitettyjä syytteitä, vaan järjettömällä tunteella ja pahojen henkien 
vimmalla rankaisette meitä ilman oikeudenkäyntiä ja asiaan paneutumatta. 
(2) sanottakoon totuus: Ammoisista ajoista lähtien on ollut pahoja hen-
kiä, jotka ovat harjoittaneet haureutta naisten kanssa, turmelleet poikia ja 
esittäneet ihmisille pelottavia näkyjä ja saaneet suunniltaan ne, jotka eivät 
ole arvioineet tapahtuneita tekoja järjellisesti. niinpä ihmiset eivät pelon 
vallassa ole tienneet näitä pahoiksi hengiksi, vaan ovat kutsuneet niitä ju-
maliksi ja antaneet kullekin nimen, jonka kukin paha henki oli valinnut 
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itselleen. (3) kun sokrates yritti tosi järjen ja todisteiden avulla selvittää 
nämä asiat ja vieroittaa ihmiset pahoista hengistä, riivaajat saivat hänet pa-
huudesta iloitsevien ihmisten välityksellä tuomituksi kuolemaan jumalan-
kieltäjänä, epäpyhänä ihmisenä ja uusien jumaluuksien julistajana. samaan 
tapaan pahat henget toimivat meitäkin vastaan. (4) sana ei nimittäin ole 
sokrateen välityksellä osoittanut asian olevan näin ainoastaan kreikkalais-
ten keskuudessa, vaan myös barbaarien joukossa. siellä sana otti muodon, 
tuli ihmiseksi, ja häntä kutsuttiin Jeesukseksi kristukseksi. Hänelle kuuliai-
sina väitämme, että mainittuja tekoja tekevät henget eivät ole jumalia, vaan 
pahoja ja epäpyhiä henkiä. niiden teot eivät ole lainkaan hyvettä tavoittele-
vien ihmisten tekojen kaltaisia.

6. niin meitä kutsutaan jumalankieltäjiksi. Edellä kuvatun kaltaisten ju-
malien suhteen tunnustammekin olevamme jumalankieltäjiä, mutta emme 
totuudellisimman Jumalan suhteen, joka on oikeudenmukaisuuden, itse-
hillinnän ja muiden hyveiden isä. Hän on Jumala, johon ei ole sekoittunut 
pahaa. (2) Häntä ja hänen luotaan tullutta poikaa, joka on opettanut meille 
nämä asiat, sekä häntä seuraavien ja hänen kaltaisikseen tehtyjen hyvien 
enkelien sotajoukkoa kuin myös profeetallista Henkeä me palvomme ja 
kunnioitamme järjessä ja totuudessa. Jokaiselle, joka tahtoo oppia, me ker-
romme vilpittömästi edelleen, mitä meille on opetettu.

7. Joku saattaa kuitenkin sanoa: ”Joitakin on jo vangittu ja tuomittu pa-
hantekijöinä.” (2) te jaattekin usein tuomioita tutkittuanne ensin kussakin 
tapauksessa syytettyjen elämää, mutta ette langeta heille tuomioita muiden 
aiemmin tuomittujen vuoksi. (3) kreikkalaisten joukossa niitä, jotka opet-
tavat, mitä mieleisenään pitävät, kutsutaan filosofeiksi, vaikka heidän oppin-
sa ovat keskenään vastakkaisia. tunnustamme, että vastaavasti barbaarien 
keskuudessa filosofeiksi nimitetään niin viisaita kuin viisailta näyttäviäkin. 
kaikkia näitä kutsutaan kristityiksi. (4) tämän vuoksi me pyydämme, että 
kaikki ilmiannetut meikäläiset tuomittaisiin tekojen perusteella, jotta tuo-
mittua rangaistaisiin väärintekijänä eikä kristittynä. Jos joku osoittautuu 
syyttömäksi, vapautettakoon hänet kristittynä, joka ei ole tehnyt mitään 
väärää. (5) Emme pyydä teitä rankaisemaan syyttäjiämme, sillä heille riittää 
rangaistukseksi heidän oma pahuutensa ja tietämättömyytensä hyvästä.
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8. ottakaa huomioon, että sanomme tämän teidän vuoksenne, koska tut-
kittaessa meillä on valta kieltää olevamme kristittyjä. (2) Emme kuiten-
kaan tahdo puhua valhetta saadaksemme elää. Me kaipaamme ikuista ja 
puhdasta elämää, pyrimme vaeltamaan Jumalan, kaikkeuden isän ja luojan 
yhteydessä ja riennämme tunnustamaan uskomme. Meillä on varma usko 
siihen, että ikuisen elämän saavuttavat ne, jotka onnistuvat teoillaan va-
kuuttamaan Jumalan siitä, että ovat halunneet seurata häntä ja kaivanneet 
hänen yhteyteensä sinne, missä pahuudella ei ole sijaa. (3) lyhyesti sanot-
tuna: tätä me odotamme, tämän me olemme oppineet kristukselta, ja tätä 
me opetamme.

(4) platon sanoi rhadamanthyksen ja Minoksen rankaisevan heidän 
luokseen tulleita väärintekijöitä. Mekin sanomme, että väärintekijöitä ran-
gaistaan, joskin rankaisijana on kristus ja rangaistus kohdistuu ruumiisiin, 
jotka ovat yhdistyneet sieluihin. nämä saavat ikuisen rangaistuksen, mutta 
eivät ainoastaan tuhannen vuoden ajaksi kuten platon sanoo. (5) Jos joku 
väittää tämän olevan uskomatonta tai mahdotonta, se on meidän erehdyk-
semme eikä kenenkään muun – niin kauan kuin meitä ei tuomita pahan 
tekemisestä.

kristityt palvovat elävää Jumalaa, joka on kaiken 
luoja ja oikeudenmukainen tuomari

9. Me emme kunnioita monin uhrein ja kukkalaittein sellaisia esineitä, joita 
ihmiset ovat muotoilleet, pystyttäneet temppeleihin ja nimittäneet jumalik-
si. tiedämme ne sieluttomiksi, kuolleiksi ja vailla Jumalan muotoa oleviksi, 
sillä meidän mielestämme Jumalalla ei ole sellaista muotoa, jonka jotkut 
sanovat jäljittelemällä tehdyn hänen kunniakseen. sen sijaan tiedämme, 
että niillä on aikoinaan ilmestyneiden pahojen henkien nimet ja hahmot. 
(2) tehän tiedätte ilman selityksiäkin, mitä kuvanveistäjät saavat aineesta 
aikaan hiomalla, katkaisemalla, valamalla ja vasaroimalla. nämä luomuk-
sensa he tekevät usein häpeällisiin tarkoituksiin käytetyistä astioista, jotka 
on ainoastaan muotoiltu uudestaan ja tehty sopivan kokoisiksi – ja näitä he 
sitten kutsuvat jumaliksi.

(3) Meidän mielestämme tämä ei ole ainoastaan järjetöntä, vaan näin 
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myös herjataan Jumalaa, jonka nimeä hänen sanoin kuvaamattomasta kun-
niastaan ja muodostaan huolimatta käytetään katoaviin ja parantamista 
tarvitseviin asioihin. (4) tiedätte aivan hyvin, että näiden kuvien veistäjät 
ovat saastaisia ja kaikenlaisen pahuuden vallassa, eikä meidän tarvitse men-
nä yksityiskohtiin. He turmelevat kanssaan työskenteleviä palvelustyttöjä. 
(5) Miten typerää onkaan, että hillittömät ihmiset pannaan muovaamaan 
ja työstämään jumalia palvottaviksi, ja sitten samat ihmiset pannaan varti-
joiksi temppeleihin, joihin nuo jumalat on pystytetty – ymmärtämättä, mi-
ten laitonta on sanoa tai edes ajatella, että ihmiset ovat jumalten vartijoita!

10. perimätietomme kertoo, ettei Jumala tarvitse ihmisiltä aineellisia uh-
reja, koska hän on kaiken antaja. Meille on opetettu, ja uskomme varmuu-
della, että hän ottaa vastaan yksin ne, jotka jäljittelevät hänen hyviä omi-
naisuuksiaan kuten järkevyyttä, oikeudenmukaisuutta, ihmisrakkautta ja 
muuta Jumalalle ominaista – hän, jota ei kutsuta millään annetulla nimellä. 
(2) Meille on myös opetettu, että hyvyydessään hän loi alussa ihmisten 
vuoksi kaiken muodottomasta aineesta. Jos ihmiset teoillaan osoittavat 
itsensä hänen suunnitelmansa arvoisiksi, he pääsevät elämään hänen yh-
teydessään ja hallitsemaan hänen kanssaan, vapautuneina turmeluksesta 
ja kärsimyksestä; näin perimätietomme kertoo. (3) Alussa hän loi olennot, 
joita ei ollut. samalla tavalla me ajattelemme, että ne, jotka tekevät valin-
nan hänelle mieluisten asioiden puolesta, katsotaan valintansa vuoksi ar-
vollisiksi olemaan turmeltumattomassa tilassa hänen kanssaan. (4) Emme 
valinneet sitä, että meidät luotiin. sen me kuitenkin voimme valita, että 
noudatamme hänelle mieluisia asioita ja teemme oikeita valintoja niillä 
järjellisillä kyvyillä, jotka hän on meille antanut ja joiden avulla hän myös 
suostuttelee meitä ja johtaa meitä uskoon.

(5) Meidän mielestämme on kaikkien edun mukaista, ettei ihmisiä es-
tetä oppimasta näitä asioita, vaan pikemminkin kehotetaan heitä harkit-
semaan niitä. (6) inhimilliset lait eivät olisi voineet saavuttaa sitä, minkä 
jumalallinen sana olisi saanut aikaan, jos vain pahat henget eivät olisi le-
vittäneet monia valheellisia ja jumalattomia syytöksiä sekä ottaneet liit-
tolaisekseen kussakin ihmisessä asuvan ja monin tavoin ilmenevän pahan 
himon. Meillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
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11. kun olette kuulleet meidän odottavan valtakuntaa, olette asiaa ajatte-
lematta olettaneet meidän tarkoittavan inhimillistä valtakuntaa, vaikka me 
puhummekin Jumalan valtakunnasta. tämä käy ilmi niiden kuulustelemien-
ne ihmisten todistuksista, jotka tunnustavat olevansa kristittyjä, vaik-
ka tietävät tunnustajan saavan osakseen kuolemanrangaistuksen. (2) Jos 
odottaisimme inhimillistä valtakuntaa, me kieltäisimme uskomme, jottei 
meitä tapettaisi. yrittäisimme myös välttää kiinni joutumista, jotta saisim-
me osaksemme sen, mitä odotamme. koska toivomme ei kuitenkaan ole 
nykyhetkessä, me emme välitä pyöveleistämme. Jokaisen ihmisen täytyy 
joka tapauksessa kuolla.

12. Me autamme teitä ja taistelemme kanssanne rauhan puolesta enem-
män kuin ketkään muut ihmiset. Me nimittäin uskomme, ettei kukaan voi 
kätkeytyä Jumalalta, olipa hän sitten pahantekijä, ahne, juonittelija tai hy-
veellinen. kukin menee tekojensa laadun mukaan joko ikuiseen rangaistuk-
seen tai pelastukseen. (2) Jos kaikki ihmiset olisivat selvillä tästä, kukaan ei 
hetkeksikään valitsisi pahuutta, koska tietäisi joutuvansa ikuiseen, tuliseen 
rangaistukseen. sen sijaan kukin hillitsisi itsensä kaikin tavoin ja eläisi hy-
veellisesti, jotta saisi osakseen Jumalalta tulevat hyvät asiat ja välttäisi ran-
gaistukset. (3) Väärintekijät eivät yritä kätkeytyä teiltä teidän säätämienne 
lakien ja rangaistusten vuoksi, koska he ymmärtävät, että olette vain ihmisiä 
ja että teiltä voi väärin tehdessään kätkeytyä. Mutta jos he tietäisivät ja va-
kuuttuisivat siitä, ettei mikään voi olla kätkössä Jumalalta, ei tekeminen 
eikä tahtominen, he eläisivät jo rangaistuksen takia kaikin tavoin kunnollis-
ta elämää. tämän te itsekin myönnätte.

(4) te näytätte kuitenkin pelkäävän, että kaikista ihmisistä tulee oikea-
mielisiä eikä teillä ole enää ketä rangaista. sellainen pelko kuuluu pyöveleil-
le, vaan ei hyville hallitsijoille. (5) olemme varmoja siitä, että tämänkin pe-
lon takana – kuten olemme jo sanoneet – ovat pahat henget, jotka vaativat 
vailla järkeä eläviltä ihmisiltä uhreja ja palveluksia. Emme kuitenkaan oleta, 
että te, jotka pyritte rakastamaan hurskautta ja viisautta, tekisitte mitään 
järjetöntä. (6) Mutta jos tekin mielettömien ihmisten lailla kunnioitatte 
tapoja enemmän kuin totuutta, toimikaa vain valtanne mukaan. tosin sel-
laisilla hallitsijoilla, jotka arvostavat mielipidettä enemmän kuin totuutta, 
on yhtä paljon valtaa kuin ryöväreillä autiomaassa.
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(7) sana osoittaa, että te ette saa suosiota osaksenne. sanaa kuninkaal-
lisempaa ja oikeudenmukaisempaa hallitsijaa emme hänet synnyttäneen 
Jumalan jälkeen tiedä olevan. (8) kuten kaikki kavahtavat perimästä isiensä 
köyhyyttä, kärsimyksiä ja arvotonta asemaa, samoin järkevä ihminen välttää 
valitsemasta sitä, mitä sana kieltää valitsemasta. (9) Meidän opettajamme 
Jeesus kristus, joka on kaikkeuden isän, Herran ja Jumalan poika ja lähet-
ti, on ennalta sanonut tämän kaiken tapahtuvan. Häneltä myös olemme 
saaneet kristittyjen nimen. (10) olemme varmoja kaikesta, minkä hän on 
meille opettanut, koska sen, minkä hän on ennalta sanonut, on voinut näh-
dä käyvän toteen. on Jumalan työtä ilmoittaa ennakolta jotakin tapahtu-
vaksi ja osoittaa sen sitten tapahtuvan ennustuksen mukaan.

(11) Voisimme hyvin lopettaa tähän ja olla lisäämättä mitään, koska 
olemme tehneet selväksi, että vaatimuksemme ovat oikeamielisiä ja totuu-
denmukaisia. koska kuitenkin tiedämme, ettei tietämättömyyden kahleh-
timia sieluja ole helppo saada hetkessä muuttamaan mieltään, haluamme 
vielä hieman jatkaa suostutellaksemme niitä, jotka rakastavat totuutta. tie-
dämme, ettei tietämättömyys ole kyvytön pakenemaan sitä vastaan asetet-
tua totuutta.

13. Emme siis ole ateisteja, vaan palvomme kaiken luojaa. saamamme 
opetuksen mukaan me julistamme, ettei hän tarvitse verta, juomauhreja 
eikä suitsutusta. ylistämme häntä parhaamme mukaan kiitosrukouksin 
kaiken sen tähden, mitä olemme saaneet. opetuksen mukaan hänen kun-
niansa arvoista on yksin se, ettemme kuluta hänen antamaansa ravintoa 
tulessa, vaan jaamme sen itsellemme ja puutteessa oleville nautittavaksi.  
(2) Häntä me kiitämme rukouksin ja lauluin – siitä, että hän on luonut 
meidät. kiitämme myös kaikista hyvinvointimme lähteistä sekä ihmissu-
vun runsaudesta ja vuodenaikojen vaihtelusta. rukoilemme häneltä, että 
saisimme häneen kohdistamamme uskon kautta kerran elää katoamatto-
muudessa. kuka järkevä ihminen ei tunnustaisi asian olevan näin?

(3) Me osoitamme vielä, että opettajamme on Jeesus kristus, joka syn-
tyi tätä tarkoitusta varten ja ristiinnaulittiin pontius pilatuksen aikana, kun 
tämä oli keisari tiberiuksen aikana Juudeassa käskynhaltijana. Me palvom-
me järkeemme valossa häntä, jonka olemme oppineet olevan Jumalan poi-
ka ja jota pidämme toiseksi korkeimpana, sekä profeetallista Henkeä, joka 
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on järjestyksessä kolmas. (4) Jotkut pitävät meitä hulluina, kun annamme 
muuttumattoman ja ikuisen Jumalan sekä kaikkeuden luojan jälkeen toi-
sen sijan ristiinnaulitulle miehelle. He eivät kuitenkaan tunne tässä piilevää 
salaisuutta, joten pyydämme teitä olemaan valppaina, kun selitämme sen 
teille.

kristuksen opetukset osoittavat 
kristinuskon moraalisen voiman

14. kehotamme teitä jo etukäteen olemaan varuillanne, etteivät edellä syyt-
tämämme pahat henget pettäisi teitä ja kääntäisi teitä pois lukemasta ja 
ymmärtämästä, mitä me sanomme. He nimittäin taistelevat pitääkseen tei-
tä orjinaan ja palvelijoinaan, toisinaan ilmestymällä unissa, toisinaan taas 
käyttämällä maagisia säkeitä. He pyrkivät alistamaan kaikki, jotka eivät 
taistele pelastuksensa puolesta kuten me, jotka olemme sanan vakuuttami-
na kääntyneet heistä pois ja seuraamme ainoaa syntymätöntä Jumalaa hä-
nen poikansa kautta. (2) Ennen iloitsimme haureudesta, mutta nyt olemme 
ottaneet vastaan siveyden. Ennen käytimme taikakeinoja, mutta nyt olem-
me omistautuneet hyvälle ja syntymättömälle Jumalalle. Ennen rakastim-
me vaurauden ja omaisuuden hankkimista yli kaiken, mutta nyt pidämme 
kaikkea yhteisenä ja jaamme sitä kaikille tarvitseville. (3) Ennen vihasimme 
ja murhasimme toisiamme emmekä olleet yhteydessä vierasheimoisiin hei-
dän tapojensa vuoksi, mutta nyt kristuksen ilmestymisen jälkeen elämme 
yhdessä heidän kanssaan ja rukoilemme vihollistemme puolesta. Me yri-
tämme saada vakuuttuneiksi ne, jotka väärämielisesti vihaavat meitä, jotta 
he eläisivät kristuksen hyvien kehotusten mukaan ja voisivat toiveikkaasti 
odottaa meidän kanssamme palkkaansa Jumalalta, joka on kaikkien ihmis-
ten Herra.

(4) Jotta ei näyttäisi siltä, että johdamme teitä harhaan, meidän on hyvä 
ennen todistelumme jatkamista muistuttaa teitä joistakin kristuksen it-
sensä opetuksista. teidän asianne on kyvykkäinä hallitsijoina tutkia, onko 
meille todella opetettu näin ja opetammeko me itse saamamme opetuksen 
mukaan. (5) kristuksen lauselmat olivat lyhyitä ja ytimekkäitä, sillä hän ei 
ollut sofisti, vaan hänen sanansa oli Jumalan voima.
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15. siveydestä hän on sanonut näin (Matt. 5:28): ”Jokainen, joka katsoo 
naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen 
hänen kanssaan Jumalan edessä.” (2) sekä (Matt. 5:29; 18:9; Mark. 9:47): 
”Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti. onhan parempi, että sil-
mäpuolena pääset sisälle taivasten valtakuntaan, kuin että sinut molemmat 
silmät tallella heitetään ikuiseen tuleen.” (3) sekä (Matt. 5:32): ”Jokainen, 
joka nai toisen miehen hylkäämän naisen, tekee aviorikoksen.” (4) sekä 
(Matt. 19:12,11): ”on joitakin sellaisia, joista ihmiset ovat tehneet avioliit-
toon kelpaamattomia, on toisia, jotka ovat syntyneet sellaisiksi, ja on niitä, 
jotka ovat tehneet itsensä sellaisiksi taivasten valtakunnan tähden. Mutta 
tämä ei sovellu kaikille.”

(5) siten kaikki ne, jotka inhimillisen lain mukaan solmivat toisen avio-
liiton, ovat meidän opettajamme mukaan syntisiä, samoin kuin ne, jotka 
katsovat naista himoitakseen häntä. Hän ei tuomitse ainoastaan sitä, joka 
teoissaan syyllistyy aviorikokseen, vaan senkin, joka haluaa tehdä niin, kos-
ka Jumala näkee paitsi ihmisten teot myös heidän ajatuksensa. (6) Monet 
miehet ja naiset, jotka ovat lapsesta saakka olleet kristuksen oppilaita, ovat 
säilyneet turmeltumattomina aina 60 ja 70 vuoden ikään saakka. olen ylpeä 
siitä, että voin osoittaa tällaisia ihmisiä löytyvän kaikista kansoista. (7) Mitä 
sanomme niistä lukemattomista ihmisistä, jotka ovat kääntyneet pois hillit-
tömyydestä ja oppineet nämä asiat? kristus ei kutsunut parannukseen hurs-
kaita ja siveitä, vaan jumalattomia, hillittömiä ja väärintekijöitä. (8) Hän on 
sanonut näin (luuk. 5:32; vrt. Matt. 9:13): ”En minä ole tullut kutsumaan 
hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät. taivaallinen isä tahtoo pi-
kemminkin syntisen kääntymystä kuin hänen rankaisemistaan.”

(9) kaikkien ihmisten rakastamisesta hän on opettanut näin (Matt. 
5:44,46; luuk. 6:27–28): ”Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä 
ihmeellistä siinä on? rietastelijatkin tekevät niin. Mutta minä sanon teille: 
’rukoilkaa vihamiestenne puolesta, rakastakaa niitä, jotka vihaavat teitä, 
siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, sekä rukoilkaa niiden puolesta, jotka 
parjaavat teitä.’”

(10) Hän on kehottanut meitä jakamaan puutteessa oleville vaatimatta 
siitä minkäänlaista kunniaa (Matt. 5:42,47,46; luuk. 6:30,34,32): ”Antakaa 
jokaiselle, joka pyytää teiltä, älkääkä kääntäkö selkäänne sille, joka haluaa 
lainata teiltä. Jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä 
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ihmeellistä siinä on? niin publikaanitkin tekevät.” (11) (Matt. 6:19–20; 
luuk. 12:33:) ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päällä. täällä teke-
vät koi ja ruoste tuhoaan ja rosvot murtautuvat sisään. kootkaa itsellenne 
aarteita taivaaseen. siellä koi ja ruoste eivät tee tuhoaan.” (12) (Matt. 16:26; 
Mark. 8:36–37; luuk. 9:25 + Matt. 6:20; luuk. 12:33:) ”Mitä hyödyttää ih-
mistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? 
Millä ihminen voi ostaa sen takaisin? kootkaa siis aarteita taivaisiin. siellä 
koi ja ruoste eivät tee tuhoaan.” (13) sekä (Matt. 5:45,48; luuk. 6:36; Ef. 
4:32): ”olkaa lempeät ja valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isänne-
kin on lempeä ja valmis armahtamaan. Hän antaa aurinkonsa nousta niin 
syntisille, hurskaille kuin pahoillekin.” (14) (Matt. 6:25–26,28a,31–33,21; 
luuk. 12:22–24,30–31,34:) ”Älkää huolehtiko, mitä söisitte tai mitä joi-
sitte. Ettekö te ole paljon suurempiarvoiset kuin linnut ja eläimet? Ja silti 
Jumala ruokkii ne. (15) Älkää siis murehtiko, mitä söisitte tai mitä pääl-
lenne pukisitte. teidän taivaallinen isänne tietää, että te tarvitsette kaikkea 
tätä. (16) Etsikää taivasten valtakuntaa, niin teille annetaan kaikki tämäkin. 
Missä on aarre, siellä on myös ihmisen mieli.” (17) sekä (Matt. 6:1): ”Älkää 
tehkö tätä siksi, että ihmiset ihastelisivat teitä. Muuten te ette saa palkkaa 
taivaalliselta isältänne.”

16. kärsivällisyydestä, kaikkien palvelijoina olemisesta ja vihastumatto-
muudesta hän sanoo näin (Matt. 5:39–40,22,41,16; luuk. 6:29): ”Jos joku 
lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta paidan tai 
viitan, älä estä häntä.” (2) ”se, joka on vihoissaan, on ansainnut joutua tu-
leen.” ”Jokaista, joka vaatii sinua virstan matkalle, seuraa kaksi.” ”loista-
koon teidän hyvät tekonne ihmisten edessä, jotta he näkisivät ja ihmette-
lisivät teidän taivaallista isäänne.” (3) Me emme saa riidellä, eikä hän salli 
meidän jäljittelevän pahoja ihmisiä. sen sijaan hän on kehottanut meitä 
johtamaan kärsivällisesti ja lempeästi kaikkia ihmisiä pois häpeällisistä ja 
pahoista himoista. (4) Me myös voimme osoittaa tämän monista teidän 
keskuudessanne eläneistä ihmisistä, jotka ovat kääntyneet pois väkivaltai-
suudesta ja tyrannimaisuudesta. Heidän käsityksensä on muuttunut, kun 
he ovat seuranneet naapureidensa vakaata elämää, huomanneet riistettyjen 
kanssavaeltajiensa oudon kärsivällisyyden tai kun he ovat hoitaneet käytän-
nön asioita yhdessä näiden ihmisten kanssa.
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(5) siitä, ettei pidä lainkaan vannoa vaan että aina on puhuttava totta 
(Matt. 5:34,37; Jaak. 5:12): ”Älkää vannoko lainkaan. kun myönnätte, sa-
nokaa vain: ’kyllä’, kun kiellätte, sanokaa: ’Ei.’ Enempi on pahasta.” (6) Hän 
on myös vakuuttanut meidät siitä, että Jumalaa yksin tulee kunnioittaa, sa-
nomalla näin (Matt. 4:10; 22:37–38 parr.): ”suurin käsky on tämä: ’Herraa 
sinun Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella koko 
sydämestäsi ja koko voimastasi, Herraa Jumalaa, joka sinut on luonut.”  
(7) kun eräs mies tuli hänen luokseen ja sanoi (Mark. 10:17–18; luuk. 
18:18–19; vrt. Matt. 19:16–17): ”Hyvä opettaja”, hän vastasi: ”kukaan muu 
ei ole hyvä paitsi yksi Jumala, joka on tehnyt kaiken.”

(8) tietäkööt ne, jotka eivät todellisuudessa elä kuten hän on opettanut, 
etteivät he ole kristittyjä, vaikka suullaan lausuvatkin kristuksen opetuksia. 
onhan hän sanonut, etteivät ne pelastu, jotka vain puhuvat, vaan ne, jotka 
myös tekevät. (9) Hän on sanonut näin (Matt. 7:21): ”Ei jokainen, joka sa-
noo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. sinne pääsee se, 
joka tekee taivaallisen isäni tahdon.” (10) (luuk. 10:16 D; vrt. Matt. 10:40:) 
”se, joka kuulee minua ja tekee, mitä minä sanon, kuulee sitä, joka minut 
on lähettänyt.” (11) (Matt. 7:22–23; luuk. 13:26–27:) ”Monet sanovat mi-
nulle: ’Herra, Herra, emmekö me syöneet, juoneet ja tehneet voimatekoja 
sinun nimessäsi?’ silloin minä sanon heille: ’Menkää pois minun luotani, 
vääryydentekijät!’” (12) (Matt. 8:12; 13:42–43; luuk. 13:28:) ”silloin itke-
tään ja kiristellään hampaita, kun hurskaat loistavat kuin aurinko, ja vääryy-
dentekijät heitetään ikuiseen tuleen.” (13) (Matt. 24:5; 7:15–16,19; Mark. 
13:6; 3:10; luuk. 21:8; 3:9:) ”Monet tulevat minun nimessäni, puettuna 
lampaannahkaisiin vaatteisiin, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Heidän 
teoistaan te heidät tunnette. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaa-
detaan ja heitetään tuleen.” (14) Me vaadimme, että te rankaisette niitä, jot-
ka eivät elä hänen opetustensa mukaan, vaan ovat kristittyjä vain nimeltä.

17. kaikkialla me pyrimme ennen kaikkia muita maksamaan teidän ni-
mittämillenne virkamiehille niin vuotuiset kuin muutkin verot, kuten hän 
on meitä opettanut. (2) Hänen aikanaan nimittäin jotkut tulivat hänen 
luokseen ja kysyivät, tuliko keisarille maksaa veroa (Matt. 22:15–21; Mark. 
12:13–17; luuk. 20:20–25). Hän vastasi: ”sanokaa minulle, kenen kuva ra-
hassa on?” nämä sanoivat: ”keisarin.” sitten hän vastasi: ”Antakaa keisarille, 
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mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu.” (3) näin me 
palvomme yksin Jumalaa, mutta muissa suhteessa olemme mielellämme 
teidän palvelijoitanne, tunnustamme teidät ihmisten kuninkaiksi ja hallit-
sijoiksi ja rukoilemme, että te kuninkaallisessa vallassanne osoittautuisitte 
myös viisaiksi ja järkeviksi. (4) Vaikka ette ottaisikaan huomioon meidän 
rukouksiamme ja avointa selvitystämme, meille ei koidu siitä vahinkoa. Me 
uskomme tai pikemminkin olemme varmoja siitä, että jokainen on kärsivä 
tekojensa laadun mukaisen rangaistuksen ikuisessa tulessa ja tekevä niistä 
tiliä Jumalalta saamiensa kykyjen mukaan. kristuskin on sanonut (luuk. 
12:48 D): ”siltä, jolle Jumala on enemmän antanut, siltä myös enemmän 
vaaditaan.”

pakanoiden myytitkin tukevat kristinuskon opetusta 
ikuisesta rangaistuksesta ja jumalallisesta sanasta

18. Ajatelkaa aiempien hallitsijoiden kohtaloa: jokainen heistä on kuollut, 
kuten kaikki muutkin ihmiset. Jos ihmiset kuolisivat aistittomassa tilas-
sa, se olisi onnenpotku kaikille väärintekijöille. (2) koska kaikki kuitenkin 
säilyttävät aistinsa ja ikuinen rangaistus odottaa heitä, älkää kieltäytykö 
vakuuttumasta ja uskomasta, että tämä on totta. (3) kuolleiden lausumat 
oraakkelit, viattomien lasten sisälmyksistä tehdyt ennustukset, kuolleiden 
sielujen kutsumiset sekä tietäjien unien lähettäjiksi ja suojelijoiksi kutsumat 
henget ynnä kaikki, mitä näiden asioiden taitajat tekevät – kaikki tämä va-
kuuttakoon teidät siitä, että sielut elävät aistivassa tilassa kuoleman jälkeen.  
(4) tästä todistavat myös kuolleiden sielujen valtaamat ja raastamat ihmiset, 
joita kaikki kutsuvat riivatuiksi ja hulluiksi; teillä tunnettujen Amfilokhok-
sen, Dodoneen, python ja muiden heidän kaltaistensa oraakkelit; (5) Em-
pedokleen, pythagoraan, platonin ja sokrateen kirjoitukset; Homeroksen 
kuvaama onkalo ja odysseuksen laskeutuminen sinne kuolleita tapaamaan, 
sekä muiden tällaisia asioita selostavien kirjoittajien opetukset. (6) ottakaa 
meidät vastaan edes samanarvoisina kuin heidät – me emme usko Jumalaan 
vähemmän kuin he, vaan enemmän. Me odotamme saavamme ruumiimme 
takaisin, vaikka ne kuolevatkin ja haudataan maahan. Meidän mielestäm-
me mikään ei ole mahdotonta Jumalalle.
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19. Jos meillä ei olisi ruumista, ja joku sanoisi, että pienestä pisarasta ihmi-
sen siementä luut, suonet ja liha voivat rakentua ihmisen ruumiin muotoi-
seksi, sellaiseksi jona sen näemme – mikä vaikuttaisi järkevästä ihmisestä 
uskomattomammalta? (2) puhukaamme nyt oletuksen tasolla: jos ette olisi 
sellaisia kuin olette, ettekä sellaista alkuperää kuin olette, ja joku näyttäisi 
teille ihmisen siemenen sekä kuvan ihmisestä ja väittäisi jälkimmäisen syn-
tyneen edellisestä, uskoisitteko häntä ennen kuin näette? kukaan ei rohke-
nisi väittää, että uskoisitte. (3) Vastaavasti te olette nyt epäuskon vallassa, 
koska ette vielä ole nähneet ihmisen nousevan kuolleista. (4) samalla taval-
la kuin ette olisi uskoneet sellaisen olennon syntyvän pienestä pisarasta, ja 
kuitenkin näette niin tapahtuvan, samoin ajatelkaa, ettei ole mahdotonta, 
että ihmisruumiit hajottuaan ja levittyään siementen lailla maahan nouse-
vat Jumalan säätämänä aikana ylös ja pukeutuvat katoamattomuuteen.

(5) Emme kykene sanomaan, millaisen voiman katsovat Jumalan ar-
voiseksi ne, jotka väittävät jokaisen palaavan siihen, mistä on syntynyt, ei-
vätkä usko Jumalankaan voivan tehdä enempää. kuitenkin ajattelemme, 
etteivät he olisi uskoneet mahdolliseksi, että he itse ja koko maailma olisi-
vat syntyneet sellaisista aineksista, joista he nyt näkevät niiden syntyneen.  
(6) olemme oppineet, että on parempi uskoa omalle luonnolleen ja ih-
misille mahdottomia asioita kuin elää toisten lailla epäuskossa. tiedäm-
me opettajamme Jeesuksen kristuksen sanoneen (luuk. 18:27; vrt. Matt. 
19:26; Mark. 10:27): ”Mikä on ihmisille mahdotonta, se on mahdollista 
Jumalalle.” (7) sekä (Matt. 10:28 + luuk. 12:4–5): ”Älkää pelätkö niitä, 
jotka tappavat teidät, mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään, vaan pelät-
kää häntä, joka voi kuoleman jälkeen heittää sielun ja ruumiin helvettiin.”  
(8) Helvetti on paikka, jossa rangaistaan niitä, jotka ovat eläneet väärin ei-
vätkä ole uskoneet tapahtuvan niin kuin Jumala kristuksen kautta on opet-
tanut.

20. sibylla ja Hystaspes ovat lisäksi ennustaneet, että kaikki katoava kerran 
tuhoutuu tulessa. (2) stoalaisiksi kutsutut filosofit opettavat jopa Jumalan 
itsensä hajoavan tuleen ja maailman syntyvän uudestaan muutoksen kautta. 
Me sen sijaan ajattelemme kaiken luoneen Jumalan olevan kaikkien muut-
tuvien asioiden yläpuolella. (3) Jos me siten joiltakin osin opetamme samoin 
kuin teidän kunnioittamanne runoilijat ja filosofit, mutta toisissa kohdissa 
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puhumme täydellisemmin ja Jumalan arvolle sopivammin, ja vieläpä niin, 
että me yksin todistamme väitteemme, miksi meitä vihataan epäoikeuden-
mukaisesti enemmän kuin kaikkia muita?

(4) kun sanomme, että Jumala on luonut kaiken ja pannut kaiken järjes-
tykseen, opetamme mielestämme samoin kuin platon. tulevan tuhotulen 
osalta me opetamme samoin kuin stoalaiset. kun opetamme, että väärin-
tekijöiden aistivassa tilassa olevia sieluja rangaistaan kuoleman jälkeen ja 
että hyvää tehneet ihmiset vapautuvat rangaistuksista ja elävät onnellisuu-
dessa, näemme runoilijoiden ja filosofien opettavan samoja asioita. (5) kun 
sanom me, ettei ihmisten tule palvoa kättensä töitä, sanomme samaa kuin 
komediakirjailija Menandros ja muut tähän tapaan kirjoittaneet. Hekin 
ovat julistaneet, että luoja on luotua suurempi.

21. kun sanomme, että sana, Jumalan esikoinen, syntyi ilman luonnollista 
yhdyntää ja että hän, meidän opettajamme Jeesus kristus, ristiinnaulittiin, 
kuoli, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen, ei tässä ole mitään uutta sii-
hen nähden, mitä te sanotte niistä, joita kutsutte Zeun pojiksi. (2) te tie-
dätte, kuinka monesta Zeun pojasta teidän kunnioittamanne kirjailijat pu-
huvat: Hermeksestä, tulkitsevasta sanasta ja kaikkien asioiden opettajasta; 
Asklepioksesta, joka oli parantaja ja joka nousi ylös taivaaseen, kun salama 
oli iskenyt häneen; Dionysoksesta, joka revittiin kappaleiksi; Herakleesta, 
joka antautui tuleen päästäkseen tuskistaan; dioskuureista, ledan pojis-
ta; perseuksesta, Danaën pojasta, sekä Bellerofonista, joka syntyi ihmisis-
tä, mutta nousi pegasos-hevosella taivaaseen. (3) Mitä voimmekaan sanoa 
Ariadnesta ja hänen kaltaisistaan, jotka korotettiin tähtien joukkoon? tai 
teidän yksinvaltiaistanne, jotka te katsotte oikeaksi julistaa aina jumaliksi, 
kun he kuolevat – tuotuanne esiin jonkun, joka vannoo nähneensä poltetun 
keisarin nousseen hautausroviolta taivaaseen?

(4) teille, jotka tiedätte, on tarpeetonta kertoa, millaisia tekoja kunkin 
kuuluisan Zeun pojan kerrotaan tehneen. Huomattakoon vain, että niis-
tä on kirjoitettu oppilaiden valistamiseksi ja kasvattamiseksi, kun kaikki 
kerran ajattelevat, että jumalia on hyvä jäljitellä. (5) Älköön kukaan terve-
järkinen sielu ajatelko jumalista niin, että uskosi Zeun, kaikkien asioiden 
hallitsijan ja synnyttäjän, olleen isänmurhaaja ja isänmurhaajan poika ja että 
hän pahojen ja häpeällisten mielihalujen vallassa yhtyi ganymedeeseen ja 
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moniin aviorikokseen viettelemiinsä naisiin ja että hänen poikansa lan-
kesivat samanlaisiin tekoihin. (6) kuten olemme edellä sanoneet, kaikki 
tämä on pahojen henkien työtä. Meille on opetettu, että vain pyhyydessä 
ja hyveessä lähellä Jumalaa elävät tehdään kuolemattomiksi. Me uskomme 
myös, että väärintekijöitä ja niitä, jotka eivät muuta vaellustaan, rangaistaan 
ikuisessa tulessa.

22. Jumalan poika, jota kutsutaan Jeesukseksi, on viisautensa puolesta ar-
vollinen tullakseen kutsutuksi Jumalan pojaksi, vaikka olikin vain tavallinen 
ihminen. kaikki kirjoittajat kutsuvat Jumalaa ihmisten ja jumalten isäksi. 
(2) se että sanomme Jeesuksen syntyneen Jumalasta erityisellä, luonnolli-
sesta syntymästä poikkeavalla tavalla – onhan hän, kuten edellä sanoimme, 
Jumalan sana – on tuttua teille, jotka sanotte Hermeen olleen Jumalan ju-
listajaksi lähettämä sana.

(3) Jos joku tahtoo väittää vastaan viittaamalla siihen, että hänet ristiin-
naulittiin, niin ristiinnaulitseminen sopii sekin yhteen edellä lueteltujen 
kärsimysten kanssa, joita teidän Zeun pojiksi kutsumanne hahmot ovat 
kokeneet. (4) Heidän kuolinkärsimystensä kerrotaan poikenneen toisis-
taan, joten Jeesuksen erityinen kärsimys ei näytä olevan lainkaan näitä vähä-
arvoisempi. päinvastoin: kuten olemme edellä luvanneet, me osoitamme 
hänet jopa paremmaksi, tai oikeastaan olemme jo osoittaneet, sillä parem-
muus käy ilmi hänen teoistaan.

(5) sekin, että sanomme hänen syntyneen neitseestä, on yhteistä teidän 
perseuksenne kanssa. (6) Myös kun sanomme hänen parantaneen rampoja, 
halvaantuneita ja sokeana syntyneitä sekä herättäneen kuolleita, näytämme 
puhuvan samanlaisista teoista kuin Asklepioksen kerrotaan tehneen.

kristinusko on pahojen henkien 
aiheuttaman pakanuuden yläpuolella

23. Haluamme kerta kaikkiaan tehdä teille selväksi, että kristukselta ja hän-
tä edeltäneiltä profeetoilta oppimamme asiat ovat yksin totta ja vanhempia 
kuin kaikki menneiden aikojen kirjoittajien kirjoitukset. Me emme kuiten-
kaan kehota ottamaan heidän perimätietoaan vastaan tämän yhtäpitävyyden 
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vuoksi, vaan siksi, että puhumme totta. (2) Me osoitamme myös, että juuri 
Jeesus kristus ja hän yksin syntyi Jumalan pojaksi. Hän on Jumalan sana, 
esikoinen ja voima, joka tultuaan hänen tahdostaan ihmiseksi opetti meille 
nämä asiat ihmissuvun käännyttämiseksi ja uudistamiseksi. (3) teemme 
selväksi, että ennen kuin hän tuli ihmiseksi ihmisten keskelle, jotkut olivat 
edellä mainittujen pahojen henkien vaikutuksesta ehättäneet julistamaan 
runoilijoiden kertomat ja pahojen henkien aikaansaamat myytit todella 
tapahtuneiksi. samaan tapaan pahat henget ovat saaneet aikaan sen, että 
meitä vastaan sepitetään herjaavia puheita ja meidän syyksemme pannaan 
jumalattomia tekoja, joille ei ole todistajia eikä näyttöä. seuraavaksi osoi-
tamme, että väitteemme ovat totta.

24. Ensinnäkin, kristuksen nimen vuoksi vain meitä vihataan, vaikka me 
opetamme samanlaisia asioita kuin kreikkalaiset, ja meitä tapetaan syntisi-
nä, vaikka emme ole tehneet mitään väärää. samaan aikaan ihmiset, ketkä 
missäkin, palvovat puita, virtoja, hiiriä, kissoja, krokotiilejä sekä monenlaisia 
järjettömiä eläimiä. kaikki eivät edes kunnioita samoja olentoja, vaan yhtä 
kunnioitetaan yhdessä ja toista toisessa paikassa. Ja niin ihmiset pitävät toi-
siaan jumalattomina siksi, etteivät palvo samoja asioita. (2) teidän ainoa 
syytöksenne meitä vastaan on se, että me emme palvo samoja jumalia kuin 
te emmekä vie kuolleille juomauhreja, ihraa tai seppeleitä emmekä uhreja 
heidän haudoilleen. (3) tiedätte tarkoin, että yhdet ja samat eläimet ovat 
toisille jumalia, toisille petoja ja toisille taas uhrieläimiä.

25. toiseksi, aikaisemmin me, jotka olemme peräisin eri kansoista, pal-
voimme semeleen poikaa Dionysosta ja leton poikaa Apolloa, vaikka on 
häpeällistä edes puhua siitä, mitä he tekivät himoitsemiensa miesten kanssa. 
Me palvoimme myös persefoneeta ja Afroditea, jotka tulivat hulluiksi Ado-
niksen tähden, jonka mysteerejä tekin juhlitte, samoin kuin Asklepioksen 
tai muiden jumaliksi kutsuttujen vuoksi. kaikkia näitä me olemme alka-
neet halveksia Jeesuksen kristuksen tähden, vaikka meitä siksi uhataankin 
kuolemalla. (2) Me olemme vihkiytyneet syntymättömän ja kärsimyksestä 
osattoman Jumalan palvelukseen. olemme varmoja siitä, ettei hän ole hul-
lun lailla himoinnut Antiopeeta tai muita naisia kuten ganymedeeta tai 
tarvinnut Thetiksen apua vapautuakseen satakätisestä hirviöstä eikä tämän 
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takia puolestaan välittänyt siitä, että Thetiksen poika Akhilleus tuhoaisi 
monia kreikkalaisia jalkavaimonsa Brisein vuoksi. (3) Me säälimme niitä, 
jotka uskovat tällaisia juttuja, sillä me tiedämme ne pahojen henkien kek-
simiksi.

26. kolmanneksi, kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen pahat henget 
saivat aikaan sen, että jotkut ihmiset väittivät olevansa jumalia. He eivät  
ainoastaan säästyneet teidän vainoltanne, vaan he saivat myös osakseen kun-
nianosoituksia. (2) yksi heistä oli simon, muuan samarialainen gitta-nimi-
sestä kylästä. Hän teki pahojen henkien vaikutuksesta keisari Claudiuksen 
aikana taikakeinoin ihmetekoja teidän hallitsijankaupungissanne roomas-
sa, ja häntä pidettiin jumalana. Häntä kunnioitettiin teidän keskuudessanne 
jumalan patsaalla, joka on pystytettynä tiber-virran varrelle kahden sillan 
väliin, ja jossa on roomalainen päällekirjoitus: simoni deo sancto. (3) lähes 
kaikki samarialaiset ja jotkut muidenkin kansojen ihmiset tunnustavat hänet 
ylimmäksi jumalaksi ja palvovat häntä. Erästä Helenaa, joka siihen aikaan 
kulki hänen kanssaan ja joka oli aikaisemmin elänyt ilotalossa foinikian 
tyyrossa, he sanovat simonista syntyneeksi ensimmäiseksi ideaksi.

(4) tiedämme myös, että muuan Menandros, niin ikään samarialainen, 
kappareteen kylästä, tuli simonin oppilaaksi, oli pahojen henkien valtaama 
ja meni Antiokiaan, jossa hän petti monia taikakeinoillaan. Hän jopa sai 
seuraajansa uskomaan, etteivät nämä koskaan kuolisi, ja vielä nytkin jotkut 
tunnustavat tätä häneltä saamaansa oppia.

(5) sitten on muuan pontoslainen Markion, joka vielä nytkin opettaa 
käännynnäisiään ajattelemaan, että on olemassa joku toinen, demiurgia 
suurempi Jumala. Hän on pahojen henkien avulla saanut kaikkien kansojen 
keskuudessa monet puhumaan herjaavasti Jumalasta ja kieltämään hänet, 
joka on luonut kaiken. Hän on saanut heidät tunnustamaan, että on lisäksi 
jokin toinen, luojaa suurempi Jumala.

(6) kuten olemme sanoneet, kaikkia näiden joukoista tulleita kutsutaan 
kristityiksi. samaan tapaan niitäkin, jotka filosofien keskuudessa eivät jaa 
samoja käsityksiä, kutsutaan filosofeiksi. (7) Emme tiedä, tekevätkö he niitä 
häpeällisiä tekoja, joista kerrotaan tarinoita: lyhtyjen kääntämistä, hillittö-
miä yhdyntöjä ja ihmislihan syöntiä. sen kuitenkin tiedämme, että te ette 
vainoa ettekä tapa heitä, ette ainakaan heidän opetustensa vuoksi.
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(8) Meillä on myös laadittuna selonteko kaikista syntyneistä harha-
opeista; jos haluatte tutustua siihen, annamme sen teille.

27. Jotta emme tekisi mitään väärää emmekä jumalatonta, meille on myös 
opetettu, että vastasyntyneiden heitteille jättäminen on pahojen ihmisten 
teko. Ensinnäkin me näemme, että lähes kaikista heistä tulee prostituoituja, 
ei ainoastaan tytöistä, vaan myös pojista. samaan tapaan kuin muinoin kas-
vatettiin härkiä, vuohia, lampaita ja laidunhevosia, kasvatetaan nyt lapsia yk-
sinomaan tätä häpeällistä tarkoitusta varten. tätä toimintaa varten on lisäksi 
kaikkien kansojen keskuuteen ilmaantunut kokonainen joukko naismaisia 
miehiä, hermafrodiitteja ja monien kauheuksien harjoittajia. (2) näiltä te 
keräätte maksuja, veroja ja tulleja, vaikka teidän tulisi juuria heidät pois val-
takunnastanne!

(3) Joku, joka käyttää näitä ihmisiä jumalattomaan, epäpyhään ja hillit-
tömään yhdyntään, saattaa vahingossa sekaantua lapseensa, sukulaiseensa 
tai veljeensä. (4) toiset jopa ajavat lapsensa ja puolisonsa prostituoiduiksi. 
Jotkut on julkisesti kuohittu sodomiaa varten jumalten äidin mysteerien 
nimissä, ja jokaisen teidän jumalana pitämänne yhteyteen kuvataan käärme, 
suuri symboli ja mysteeri. (5) te syytätte meitä juuri niistä asioista, joita te 
itse teette julkisesti ja hartaasti, ikään kuin jumalallinen valo olisi kääntynyt 
nurin ja sammunut teidän keskuudestanne. tämä ei kuitenkaan vahingoita 
meitä, jotka kaihdamme tekemästä mitään tällaista, vaan pikemminkin nii-
tä, jotka näitä tekoja tekevät sekä lausuvat vääriä todistuksia.

28. kutsumme pahojen henkien johtajaa käärmeeksi, saatanaksi ja paho-
laiseksi, kuten te meidän kirjoituksiamme tutkimalla voitte saada selville. 
kristus on ennalta ilmoittanut, että saatana lähetetään tuleen yhdessä sota-
joukkojensa ja häntä seuranneiden ihmisten kanssa, ja siellä heitä rangais-
taan aina ja ikuisesti.

(2) ihmissuvun tähden Jumala on viivytellyt tekemästä tätä. Hän ni-
mittäin tietää ennalta, että jotkut vielä tekevät parannuksen ja pelastuvat 
– näiden joukossa on mahdollisesti niitäkin, jotka eivät ole vielä syntyneet. 
(3) Alussa hän loi ihmissuvulle järjen ja kyvyn valita totuus sekä tehdä hy-
vää, jotta kukaan ei voisi puolustella itseään Jumalan edessä. ihmisethän 
ovat syntyneet järjellisiksi ja älyllisiksi olennoiksi.
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(4) on mitä suurinta epäpyhyyttä ja vääryyttä, jos joku uskoo, ettei Juma-
la välitä tällaisista asioista, tai jos joku tempuillaan kiistää hänen olemassa-
olonsa. samoin on silloin, kun joku tunnustaa Jumalan olevan olemassa, 
mutta sanoo hänen iloitsevan pahuudesta tai pysyvän kiven kaltaisena, niin 
ettei ole olemassa hyvettä eikä pahetta, vaan että asioita pidetään hyvinä tai 
pahoina yksinomaan ihmisten käsitysten perusteella.

29. Edelleen, me emme jätä vastasyntyneitä heitteille, koska ne, joita ei kor-
jata talteen, ovat kuoleman omat; niin meistä tulisi murhaajia. Emme alun 
alkaenkaan mene naimisiin kuin lasten kasvattamisen takia, ja jos olemme 
menemättä naimisiin, elämme täydellisessä pidättyvyydessä. (2) Jotta va-
kuuttuisitte siitä, ettei hillitön yhdyntä kuulu mysteereihimme, yksi meidän 
joukoistamme on äskettäin luovuttanut Aleksandrian prefekti felixille ve-
toomuksen, jossa pyysi lupaa, että lääkäri saisi kuohita hänet. sikäläiset lää-
kärit nimittäin olivat sanoneet, etteivät he saisi tehdä sitä ilman prefektin 
lupaa. (3) kun tämä ei millään halunnut kirjoittaa suostumustaan, nuoru-
kainen jäi naimattomaksi ja tyytyi itsensä ja samanmielisten kumppaniensa 
omantunnon todistukseen. (4) Meistä ei ole syytä jättää tässä yhteydessä 
mainitsematta myöskään jokin aika sitten elänyttä Antinoosta, jota kaikki 
riensivät pelon vallassa kunnioittamaan jumalana, vaikka tiesivät, kuka hän 
oli ja mistä hän oli peräisin.

profeettojen toteutuneet ennustukset osoittavat,  
että Jeesus kristus on Jumalan poika

30. todistamme nyt asiamme, jotta joku ei väittäisi meitä vastaan ja sanoisi: 
”Mikä estää ajattelemasta, että teidän kristukseksi kutsumanne oli ihmi-
sistä syntynyt ihminen, joka teki taikakeinoin voimateoiksi väittämiänne 
asioi ta ja siitä syystä näytti Jumalan pojalta?” Emme esitä todistusta usko-
malla väitteisiin, vaan vääjäämättömän vakuuttuneina niiden sanoista, jot-
ka ovat ennustaneet nämä asiat ennen kuin ne tapahtuivat. Me nimittäin 
olemme silminnäkijöinä nähneet niiden käyneen ja käyvän ennustetulla 
tavalla toteen. Uskomme, että tämä mitä vakuuttavin ja totuudenmukaisin 
todistus vakuuttaa myös teidät.
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31. Juutalaisten joukossa oli joitakin Jumalan profeetoiksi kutsuttuja mie-
hiä, joiden kautta profeetallinen Henki ilmoitti ennakolta, mitä tulisi ta-
pahtumaan. nämä ennustukset juutalaisia aikoinaan hallinneet kuninkaat 
säilyttivät sellaisina kuin ne oli alun perin julistettu heidän omalla heprean 
kielellään ja siinä muodossa kuin profeetat olivat ne koonneet kirjoiksi.

(2) kun ptolemaios, Egyptin kuningas, oli kokoamassa kirjastoa, jo-
hon hän pyrki saamaan kaikkien kirjoittajien kirjoitukset, hän sai tietää 
myös näistä profeetallisista kirjoista. niinpä hän lähetti juutalaisia tuolloin 
hallinneelle Herodekselle pyynnön, että hänelle lähetettäisiin profeetto-
jen kirjat. (3) kuningas Herodes lähetti hänelle edellä mainitut heprean 
kielellä kirjoitetut teokset. (4) koska egyptiläiset eivät osanneet lukea niitä, 
ptolemaios pyysi vielä lähettämään sellaisia henkilöitä, jotka kääntäisivät 
ne kreikaksi.

(5) käännöksen valmistuttua kirjat ovat pysyneet egyptiläisten hallussa 
aina tähän päivään asti, samoin kuin ne ovat olleet kaikkialla elävien juu-
talaisten käytössä. tosin juutalaiset eivät lukiessaan ymmärrä, mitä niissä 
sanotaan, vaan pitävät meitä vihollisinaan ja vastustajinaan sekä aivan kuin 
tekin tappavat ja rankaisevat meitä milloin vain voivat – tästä teidän on 
helppo vakuuttua. (6) Äskettäisessä juutalaisten sodassa juutalaisten ka-
pinanjohtaja Bar kokhba käski, että vain kristityille langetetaan hirveitä 
rangaistuksia, jolleivät nämä kiellä ja herjaa Jeesusta kristusta.

(7) profeettojen kirjoista havaitsemmekin, että ennalta julistettu on ta-
pahtunut: Jeesus, meidän kristuksemme, syntyi neitseestä, varttui miehek-
si, paransi kaikenlaisia sairauksia ja vaivoja, herätti kuolleita, kohtasi vihaa, 
jäi tuntemattomaksi, ristiinnaulittiin, kuoli, herätettiin kuolleista, nousi 
taivaaseen. tiedämme myös, että hän on Jumalan poika, todellinen ja siksi 
kutsuttu, joka lähetti julistajia kertomaan näistä asioista kaikille kansoille ja 
että ihmiset pakanakansojen keskuudessa sankoin joukoin uskovat häneen. 
(8) Hänestä ennustettiin ennen hänen ilmestymistään, ensin 5000 vuotta 
aikaisemmin, sitten 3000, sitten 2000, sitten 1000 ja lopulta 800 vuotta ai-
kaisemmin. polvesta polveen ilmaantui aina uusia ja uusia profeettoja.

32. Mooses, profeetoista ensimmäinen, sanoi selkeästi (1. Moos. 49:10–11): 
”Ei väisty hallitsija Juudasta eikä johtaja hänen kupeiltaan, kunnes tulee hän, 
jolle se on varattu. Häntä kansat odottavat. Viiniköynnökseen hän sitoo  
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varsansa ja vaatteensa hän pesee rypäleen veressä.” (2) teidän asianne on 
selvittää huolella, mihin aikaan asti juutalaisilla oli oma hallitsija ja ku-
ningas. Heillä oli sellainen Jeesuksen kristuksen, meidän opettajamme ja 
tuntemattomien ennustusten selittäjän, ilmestymiseen saakka, aivan kuten 
jumalallinen ja pyhä profeetallinen Henki ennusti Mooseksen kautta, ettei 
”hallitsija väisty juutalaisilta, kunnes tulee hän, jolle valtakunta on varattu”. 
(3) Juuda oli juutalaisten kantaisä, josta juutalaiset ovat saaneet nimensä. 
kristuksen ilmestymisen jälkeen te olette hallinneet Juudeaa otettuanne 
haltuunne koko heidän maansa.

(4) lauseella ”häntä kansat odottavat” tarkoitettiin, että ihmiset kaikista 
kansoista odottavat hänen ilmestyvän jälleen, kuten te voitte omin silmin 
nähdä ja vakuuttua. kaikkien kansojen joukossa nimittäin odotetaan Juu-
deassa ristiinnaulittua, jonka tulon jälkeen teille heti annettiin juutalaisten 
maa sotasaaliina.

(5) lauseella ”viiniköynnökseen hän sitoo varsansa ja vaatteensa hän 
pesee rypäleen veressä” ilmaistiin vertauskuvallisesti sitä, mitä kristukselle 
tapahtui ja mitä hän teki. (6) Aasin varsa näet seisoi erään kylän suulla si-
dottuna viiniköynnökseen, ja hän käski opetuslapsiaan tuomaan sen hänel-
le. kun se oli tuotu, hän nousi varsan selkään ja ratsasti Jerusalemiin, jossa 
oli juutalaisten mitä mahtavin temppeli, se jonka te myöhemmin tuhositte.

tämän jälkeen hänet ristiinnaulittiin, jotta ennustuksen loppuosa täyt-
tyisi. (7) sanoilla ”vaatteensa hän pesee rypäleen veressä” ilmoitettiin ennal-
ta siitä kärsimyksestä, joka tuli hänen osakseen, kun hän verellään puhdisti 
ne, jotka uskovat häneen. (8) Jumalan Henki kutsuu profeetan kautta ”vaat-
teeksi” häneen uskovia ihmisiä, joissa asuu Jumalalta tullut siemen eli sana. 
(9) sana on kaikkeuden isän ja Valtiaan Jumalan jälkeen ensimmäinen voi-
ma ja hänen poikansa, joka tuli lihaksi ja ihmiseksi. selitämme seuraavaksi, 
miten tämä tapahtui.

(10) ilmaus ”rypäleen veri” tarkoittaa sitä, että hänellä, joka oli ilmestyvä, 
on veri, mutta ei ihmissiemenestä, vaan jumalallisesta voimasta. (11) kuten 
viiniköynnöksen veri ei ole ihmisen, vaan Jumalan tekoa, samoin tämän 
miehen veren ilmoitettiin olevan Jumalan voimasta eikä ihmissiemenestä, 
kuten olemme jo sanoneet.

(12) toinen profeetta, Jesaja, on ennustanut samat asiat toisin sanan-
kääntein sanoessaan näin (4. Moos. 24:17b + Jes. 11:1b + Jes. 51:5b): ”tähti 
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nousee Jaakobista, ja kukka kasvaa iisain kannosta, ja hänen käsivarteensa 
kansat panevat toivonsa.” (13) kirkas tähti on todellakin noussut, ja kukka 
kasvanut iisain kannosta; se on kristus. (14) Jumalan voimasta hän syntyi 
neitseen kautta, joka oli Jaakobin siementä – Jaakobin, joka tuli isäksi Juu-
dalle, joka puolestaan oli edellä mainittu juutalaisten kantaisä. iisai taas oli 
edellä lainatun lauselman mukaan kristuksen kantaisä, ja kristus oli suku-
puun mukaan Jaakobin ja Juudan poika.

33. kuulkaa edelleen, miten hänen neitseestäsyntymisensä ennustettiin sel-
vin sanoin Jesajan kautta. näin on sanottu ( Jes. 7:14 + Matt. 1:23): ”katso, 
neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tätä kutsutaan nimellä ’Jumala 
meidän kanssamme.’” (2) Mitä ihmiset pitivät uskomattomana ja mahdot-
tomana, sen Jumala ilmoitti ennalta profeetallisen Hengen kautta tapah-
tuvaksi, niin että sen tapahduttua ei oltaisi epäuskoisia, vaan uskottaisiin 
ennalta sanotun perusteella.

(3) Jotta kuitenkaan ne, jotka eivät käsitä profetiaa, eivät syyttäisi meitä 
samasta asiasta, josta me olemme syyttäneet runoilijoita, kun he sanovat 
Zeun lähestyneen naisia sukupuolisen nautinnon vuoksi, yritämme selittää 
teille profetian sanat. (4) lause ”katso, neitsyt tulee raskaaksi” ilmaisee neit-
syen tulleen raskaaksi ilman yhdyntää. ( Jos hän olisi ollut yhdynnässä jon-
kun kanssa, hän ei enää olisi neitsyt.) sen sijaan Jumalan voima laskeutui 
neitsyen ylle ja varjosti hänet ja sai hänet siten tulemaan raskaaksi, vaikka 
hän oli edelleen neitsyt. (5) Jumalan enkeli, joka oli lähetetty tuon neitsyen 
luo, ilmoitti hänelle ilosanoman (luuk. 1:31–32 + Matt. 1:20–21): ”katso, 
sinä tulet raskaaksi pyhästä Hengestä ja synnytät pojan, ja häntä kutsu-
taan korkeimman pojaksi, ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Jeesus, sillä 
hän pelastaa kansansa sen synneistä.” näin ovat opettaneet ne, jotka ovat 
merkinneet muistiin kaiken pelastajastamme Jeesuksesta kristuksesta. Me 
uskomme heitä, koska myös profeetallinen Henki on Jesajan kautta ennalta 
ilmaissut hänen syntyvän edellä kuvatulla tavalla.

(6) näin ollen ei ole oikein käsittää Henkeä ja Jumalalta tulevaa voimaa 
muuksi kuin sanaksi, joka myös on Jumalan esikoinen, kuten edellä mainit-
tu profeetta Mooses on ilmoittanut. Henki ei tullut neitsyen ylle ja varjos-
tanut tätä yhdynnän kautta, vaan sai hänet tulemaan raskaaksi [ Jumalan] 
voimasta. (7) Hänen hepreankielinen nimensä Jeesus tarkoittaa kreikaksi 
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pelastajaa. (8) siksi enkelikin sanoi neitsyelle: ”sinun tulee antaa hänelle 
nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.” (9) otaksun tei-
dänkin myöntävän, että profetioita julistaneet eivät ole saaneet jumalallista 
innoitustaan mistään muusta kuin jumalallisesta sanasta.

34. kuulkaa myös, missä osassa maan piiriä hänen tuli syntyä. sen on ennalta 
julistanut toinen profeetta Miika, joka on sanonut näin (Matt. 2:6; vrt. Miika 
5:1): ”sinä Betlehem, Juudan maa, et suinkaan ole pienin Juudan hallitsijoi-
den joukossa, sillä sinusta tulee hallitsija, joka paimentaa minun kansaani.” 
tämä kylä on juutalaisten maassa 35 stadionin [6,72 kilometrin] päässä Jeru-
salemista. Jeesus kristus syntyi siellä, kuten voitte saada selville Quiriniuksen, 
ensimmäisen Juudeaan nimittämänne käskynhaltijan, veroluetteloista.

35. kuulkaa myös tämä ennustus, jonka mukaan kristuksen syntymän 
piti jäädä muilta ihmisiltä huomaamatta aina hänen aikuisikäänsä saakka 
– aivan kuten tapahtuikin. (2) se kuuluu näin ( Jes. 9:5a): ”lapsi on synty-
nyt meille, ja nuorukainen on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteil-
laan.” tämä tarkoittaa sen ristin voimaa, jonka hän ristiinnaulitsemisensa 
yhteydessä otti harteilleen, kuten tekstin jatko tarkemmin osoittaa. (3) Jäl-
leen sama profeetta Jesaja sanoo profeetallisen Hengen innoittamana ( Jes. 
65:2 + 58:2b): ”Minä olen ojentanut käteni tottelematonta ja niskuroivaa 
kansaa kohti, joka vaeltaa kelvottomalla tiellä. (4) nyt he pyytävät tuomiota 
ja julkeavat lähestyä Jumalaa.”

(5) Jälleen profeetallinen Henki sanoo toisen profeetan sanoin (ps. 
22:17c,19b): ”He ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani ja ovat heittäneet 
minun vaatteestani arpaa.” (6) kuningas ja profeetta Daavid, joka on sano-
nut näin, ei joutunut kokemaan mitään tällaista, mutta Jeesuksen kristuk-
sen kädet ojennettiin, kun juutalaiset ristiinnaulitsivat hänet. He väittivät 
häntä vastaan ja sanoivat, ettei hän ole kristus. kuten profeetta on sanonut, 
”he asettivat hänet pilkallisesti tuomarin istuimelle ja sanoivat: ’tuomitse 
meidät!’” (7) sanat ”he ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani” viittaavat 
nauloihin, joilla hänet kiinnitettiin käsistään ja jaloistaan ristille. (8) ristiin-
naulittuaan hänet hänen naulitsijansa heittivät hänen vaatteistaan arpaa ja 
jakoivat ne keskenään. (9) Voitte varmistaa pontius pilatuksen asiakirjoista, 
että näin myös tapahtui.
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(10) lainaamme toisen profeetan, sefanjan ennustusta näyttääksemme, 
että hänen nimenomaan ennustettiin menevän aasin varsalla Jerusalemiin. 
(11) se kuuluu näin (sak. 9:9): ”iloitse, tytär siion! Julista, tytär Jerusalem: 
’katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle lempeänä, ratsastaen aasin varsalla, 
työjuhdan varsalla.’”

36. kun kuuntelette näitä profeettojen sanoja ikään kuin heidän henkilö-
kohtaisina lausuminaan, älkää ajatelko, että se, mitä innoitetut profeetat 
ovat sanoneet, olisi lähtöisin heistä itsestään, vaan että se on lähtöisin Juma-
lan sanasta, joka liikuttaa heitä. (2) toisinaan hän näet puhuu kertoen mitä 
on tapahtuva. toisinaan taas hän puhuu Jumalan, kaikkeuden Valtiaan ja 
isän nimissä, toisinaan kristuksen nimissä, toisinaan taas Herralle ja hänen 
isälleen vastaavan kansan nimissä. sama ilmiö on nähtävissä teidänkin kir-
joittajienne teksteistä: yksi on kirjoittanut kaiken, mutta monet vievät kes-
kustelua eteenpäin. (3) Juutalaiset, joilla on hallussaan profeettojen kirjat, 
eivät käsittäneet tätä. He eivät tunnistaneet kristusta hänen tultuaan, mut-
ta vihaavat meitä. Me nimittäin sanomme, että hän on tullut ja osoitamme, 
että he ovat hänet ristiinnaulinneet, kuten on ennalta ilmoitettu.

37. Jotta tämä kävisi teille selväksi, on profeetta Jesajan kautta sanottu 
isän nimessä seuraavat sanat ( Jes 1:3–4): ”Härkä tuntee omistajansa ja aasi 
isäntänsä seimen, mutta israel ei ole tuntenut minua eikä minun kansani 
ole käsittänyt. (2) Voi syntistä kansaa, pahaa siementä, laittomia poikia! te 
olette hylänneet Herran.” (3) toisaalla sama profeetta sanoo edelleen isän 
nimessä ( Jes. 66:1): ”’Millaisen talon te rakentaisitte minulle?’, sanoo Herra. 
(4) ’taivas on minun valtaistuimeni ja maa on koroke minun jalkojeni alla.’” 
(5) Ja taas toisaalla ( Jes. 1:11–15 + 58:6–7): ”Minun sieluni vihaa teidän 
uuden kuun juhlianne ja sapattejanne. En voi sietää suurta paastopäivää enkä 
joutilaisuutta. Minä en kuuntele teitä, kun tulette minun eteeni, (6) sillä 
kätenne ovat täynnä verta. (7) kun tuotte minulle hienoja jauhojanne ja 
suitsutustanne, se on minulle iljetys. karitsojen rasvaa ja härkien verta minä 
en halua. (8) kuka on vaatinut niitä? sen sijaan murra kaikki vääryyden 
kahleet ja irrota väkivalloin solmittujen sopimusten siteet. suojaa koditonta 
ja alastonta, murra nälkäiselle leivästäsi.” (9) Voitte nyt ymmärtää, millaisia 
ovat Jumalan nimessä profeettojen kautta annetut opetukset.
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38. kun profeetallinen Henki puhuu kristuksen kautta, hän sanoo seuraa-
vasti ( Jes. 65:2): ”Minä olen ojentanut käteni tottelematonta ja niskuroivaa 
kansaa kohti, joka vaeltaa kelvottomalla tiellä.” (2) Ja jälleen ( Jes. 50:6–8): 
”Minä annoin selkäni ruoskittavaksi ja poskeni lyötäviksi enkä kääntänyt 
kasvojani sylkäisyjen häpeältä. (3) Herra oli auttajani; minä en joutunut pe-
lon valtaan, vaan kovetin kasvoni lujaksi kallioksi ja tiesin etten jää häpeään, 
sillä oikeudentuojani on lähellä.” (4) Ja taas, kun hän sanoo (ps. 22:19b,17c 
+ ps. 3:6): ”He ovat heittäneet minun puvustani arpaa sekä lävistäneet mi-
nun käteni ja jalkani. (5) Minä olen mennyt levolle, nukkunut ja herännyt, 
sillä Herra on suojellut minua.” (6) Ja jälleen, kun hän sanoo (ps. 22:8b + 
9b): ”He ilkkuivat ja nyökyttivät päätään sanoen: ’pelastakoon hän itsen-
sä.’” (7) te saatte helposti selville, että juutalaiset tekivät kristukselle kaiken 
tämän. (8) kun hän näet oli ristiinnaulittuna, he irvistivät ja nyökyttivät 
päätään sanoen: ”Hän, joka herätti kuolleita, pelastakoon itsensä.”

39. kun profeetallinen Henki puhuu ennustaen tulevia tapahtumia, hän 
sanoo näin ( Jes. 2:3–4): ”laki tulee siionista ja Herran sana Jerusalemista, 
ja hän tuomitsee kansojen keskellä ja ojentaa suurta kansanjoukkoa. He ta-
kovat miekkansa auroiksi ja keihäänsä sirpeiksi, eikä kansa tartu miekkaan 
kansaa vastaan eivätkä he opi sotimaan.” (2) te voitte vakuuttua siitä, että 
näin on tapahtunut. (3) Jerusalemista lähti maailmaan kaksitoista miestä 
ja vaikka he olivat oppimattomia ja puhetaidottomia, he Jumalan voimasta 
julistivat kaikille kansoille, että kristus oli lähettänyt heidät opettamaan 
kaikille Jumalan sanaa. Me, jotka ennen surmasimme toisiamme, emme 
ainoastaan ole sotimatta vihollisiamme vastaan, vaan olemme myös va-
lehtelematta ja pettämättä niitä, jotka kuulustelevat meitä. sen sijaan me 
tunnustamme kristuksen ja tulemme mielihyvin tapetuiksi. (4) olisimme 
meitä kuulusteltaessa aivan hyvin voineet noudattaa lausetta: ”kieli vannoi, 
mutta mieli ei.”

(5) palvelukseenne värväytyneet sotilaatkin ovat kanssanne tehdyn so-
pimuksen perusteella valmiit taistelemaan oman henkensä, vanhempiensa, 
isänmaansa ja sukulaisensa puolesta, vaikka ette pysty tarjoamaan heille mi-
tään katoamatonta. olisi naurettavaa, jos me, jotka rakastamme katoamat-
tomuutta, emme kestäisi kärsivällisesti kaikkea kokemaamme saadaksem-
me kaipaamamme häneltä, joka kykenee antamaan sen meille.
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40. kuulkaa myös, kuinka on ennustettu niistä, jotka ovat julistaneet hä-
nen opetustaan ja ilmoittaneet hänen ilmestymisestään. Edellä mainittu 
profeetta ja kuningas on sanonut profeetallisen Hengen kautta näin (ps. 
19:3–6): ”päivä huutaa sanansa päivälle, yö ilmoittaa tiedon yölle. (2) Ei ole 
kieliä eikä sanoja, joissa niiden ääntä ei voisi kuulla. (3) Hänen äänensä on 
levinnyt yli koko maan ja heidän sanansa maanpiirin ääriin saakka. (4) Au-
rinkoon hän on pystyttänyt telttansa ja hän riemuitsee kuin sulhanen, joka 
tulee morsiuskammiosta, kuin jättiläinen, joka juoksee rataansa.”

(5) Edellä mainittujen profetioiden lisäksi katsomme hyväksi ja sopi-
vaksi lisätä joitakin muita Daavidin kautta annettuja profetioita, joista saat-
te tietää, kuinka profeetallinen Henki kehottaa ihmisiä elämään; (6) kuinka 
hän ilmoittaa juonen, jonka juutalaisten kuningas Herodes, juutalaiset itse 
ja teidän pilatuksenne sotilaineen ovat solmineet keskenään kristusta vas-
taan; (7) kuinka ihmiset kaikista kansoista uskovat häneen ja kuinka Jumala 
kutsuu häntä pojakseen sekä ilmoittaa alistavansa kaikki vihollisensa hä-
nelle; kuinka pahat henget tekevät kaikkensa voidakseen paeta Jumalan, 
kaikkeuden isän ja Valtiaan ja hänen kristuksensa valtaa; kuinka Jumala 
kutsuu kaikkia ihmisiä katumukseen ennen kuin tuomion päivä koittaa.

(8) Daavidin sanat kuuluvat näin (ps. 1:1–2:12): ”Hyvä on sen osa, joka 
ei ole kulkenut jumalattomien neuvonpidossa, ei seissyt syntisten teillä eikä 
istunut panettelijoiden istuimella, vaan löytää tahtonsa Herran laista, pohtii 
sitä päivin ja öin. (9) Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa 
hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toi-
missaan. (10) sellaisia eivät ole jumalattomat, eivät todellakaan, vaan he 
ovat kuin pöly, jota tuuli ajaa maan pinnalta. siksi väärintekijät eivät nouse 
tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskaiden neuvostossa. Herra tuntee van-
hurskasten tien, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon.”

(11) ”Miksi kansat ovat raivonneet ja kansakunnat pohtineet turhia? ku-
ninkaat ovat nousseet ja hallitsijat ovat kokoontuneet Herraa ja hänen voidel-
tuaan vastaan sanoen: ’repäiskäämme rikki heidän kahleensa, repäiskäämme 
yltämme heidän ikeensä!’ (12) Hän, joka hallitsee taivaassa, nauraa, Herra 
pilkkaa heitä. silloin hän puhuu heille vihassaan ja kauhistuttaa heidät kii-
vaudellaan: (13) Herra on asettanut minut kuninkaaksi siioniin pyhälle 
vuorelleen, ja minä julistan hänen käskynsä. (14) Herra on sanonut mi-
nulle: ’sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt. 
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(15) pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret 
sinun omaksesi. sinä hallitset niitä rautaisella valtikalla ja murrat ne kuin 
savenvalajan astiat.’ (16) tulkaa siis järkiinne, kuninkaat! ottakaa opiksen-
ne, maan tuomarit! (17) palvelkaa Herraa pelossa ja iloitkaa vavisten hänen 
edessään. (18) ottakaa vastaan kuritusta, jottei Herra vihastuisi ja suistaisi 
teitä vanhurskauden tieltä, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. (19) onnel-
lisia ovat kaikki, jotka luottavat häneen!”

41. Jälleen profeetallinen Henki ilmoittaa Daavidin välityksellä, että kris-
tus hallitsee ristiinnaulitsemisensa jälkeen. Hän sanoo näin (1. Aik. 16:23 
+ 25–31 + ps. 96:1–10): ”laulakaa Herralle, kaikki maa ja julistakaa hänen 
pelastustaan päivästä päivään! Herra on suuri, ylen ylistettävä, pelättävä yli 
kaikkien jumalten. pakanakansojen jumalat ovat pahoja henkiä, mutta Ju-
mala on taivasten luoja. (2) Hänen edessään on kunnia ja ylistys, hänen 
pyhässä paikassaan on voima ja kerskaus. Antakaa kunnia Herralle, ikuisel-
le isälle! (3) ottakaa vastaan armo, menkää hänen eteensä ja kumartakaa 
hänen pyhillä pihoillaan! pelätköön hänen edessään koko maa, pysyköön, 
älköönkä horjuko. iloitkoot he pakanakansojen joukossa: Herra on hallin-
nut puusta käsin.”

42. Jotta lukijat eivät saisi aihetta väärinymmärryksiin, selitämme vielä sen-
kin, että profeetallinen Henki puhuu tulevista kuin ne olisivat jo tapahtu-
neet, kuten edellä sanotuista jaksoista voi havaita. (2) Hän puhuu ennalta 
asioista, jotka tietää varmasti tapahtuviksi ikään kuin ne olisivat jo tapahtu-
neet. kiinnittäkää tarkoin huomionne siihen, että näin profeettojen sanat 
on kuultava ja käsitettävä. (3) Daavid sanoi edellä lainatut sanat 1500 vuot-
ta ennen kuin ihmiseksi tullut kristus ristiinnaulittiin. Ei kukaan ennen 
häntä eikä myöskään hänen jälkeensä ristiinnaulituista tuonut iloa kansoille. 
(4) Mutta meidän aikanamme Jeesus kristus ristiinnaulittiin, kuoli, nousi 
kuolleista ja ryhtyi hallitsemaan noustuaan taivaaseen. Hänen sanomastaan, 
joka on apostolien kautta julistettu kaikkien kansojen keskuuteen, on tullut 
ilo kaikkien niiden osaksi, jotka odottavat hänen lupaamaansa katoamat-
tomuutta.
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ihminen voi vapaasti päättää, 
valitseeko pelastuksen vai rangaistuksen

43. Jotta jotkut eivät sen perusteella, mitä äsken sanoimme ennalta tiedetyn 
ennustamisesta, luulisi meidän väittävän, että kaikki, mikä tapahtuu, tapah-
tuu kohtalon pakosta, me ratkaisemme tämänkin kysymyksen. (2) profeet-
tojen kautta olemme oppineet ja pidämme totena, että itse kutakin rangais-
taan ja kuritetaan sekä palkitaan heidän tekojensa mukaisesti. Jos näin ei 
olisi ja kohtalo ohjaisi kaikkea, mikään ei olisi meidän valittavissamme. sillä 
jos kohtalo määrää yhden hyväksi ja toisen pahaksi, ei edellistä voi kiittää 
eikä jälkimmäistä moittia. (3) samoin jos ihmiset eivät kykenisi vapaasti 
valitsemaan, pakenevatko he häpeällisiä asioita ja valitsevat hyvän, he olisi-
vat syyttömiä, tekivätpä he mitä tahansa.

(4) Mutta me osoitamme, että ihminen tekee vapaasti päättäen niin oi-
kein kuin väärinkin. (5) Mehän näemme yhden ja saman ihmisen tavoitte-
levan keskenään ristiriitaisia asioita. (6) Jos kohtalo olisi määrännyt hänet 
joko pahaksi tai hyväksi, hän ei olisi alttiina ristiriitaisille asioille eikä muut-
taisi usein mieltään. silloin eivät myöskään toiset olisi hyviä ja toiset paho-
ja, koska kohtalo näyttäisi olevan sekä hyvän että pahan syynä ja toimivan 
siten itseään vastaan. tai sitten näyttäisi olevan totta se aiemmin esitetty 
näkemys, jonka mukaan mikään ei ole hyvää eikä pahaa, vaan niiden ainoas-
taan ajatellaan olevan hyvää tai pahaa. kuten tosi järki osoittaa, tämä on 
mitä suurinta jumalattomuutta ja vääryyttä.

(7) Me sen sijaan sanomme väistämättömäksi kohtaloksi sitä, että hy-
vän valinneet saavat ansaitut palkintonsa ja pahan valinneet vastaavasti 
ansaitut rangaistuksensa. (8) Jumala ei nimittäin luonut ihmistä puiden ja 
nelijalkaisten kaltaiseksi, jotka eivät kykene vapaasti valitsemaan tekojaan. 
Muussa tapauksessa ihminen ei ansaitsisi moitetta eikä kiitosta eikä voisi 
itsestään valita hyvää, vaan olisi luonnostaan sellainen kuin on. Jos hän taas 
olisi paha, hän ei saisi oikeudenmukaista rangaistusta, koska ei olisi sellainen 
omasta tahdostaan eikä kykenisi olemaan muuta kuin millaiseksi on syn-
tynyt.

44. pyhä profeetallinen Henki on opettanut Mooseksen kautta meille, että 
Jumala sanoi ensimmäiselle muovaamalleen ihmiselle (5. Moos. 30:15; vrt. 
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1. Moos. 2:16–17): ”Minä panen sinun eteesi hyvän ja pahan; valitse hyvä.” 
(2) toisen profeetan, Jesajan, kautta hän sanoo Jumalan, kaikkeuden isän 
ja Valtiaan nimessä samaan tapaan ( Jes. 1:16–20): (3) ”peseytykää, tulkaa 
puhtaiksi, pankaa pois pahuus sielustanne, oppikaa tekemään hyvää, tuo-
mitkaa orvon hyväksi ja hankkikaa leskelle oikeus. ’tulkaa, selvittäkäämme 
miten asia on’, sanoo Herra. ’Jos teidän syntinne ovat purppuranpunaiset, 
minä teen ne valkeiksi kuin villa, ja jos ne ovat kirkkaan punaiset, minä teen 
ne valkeiksi kuin lumi. (4) Jos te olette halukkaat kuuntelemaan minua, 
te saatte syödä maan hyvyyksiä. Mutta jos te ette kuuntele minua, miekka 
nielee teidät; sillä näin on Herran suu puhunut.’”

(5) ilmaus ”miekka nielee teidät” ei tarkoita sitä, että tottelemattomat 
surmataan miekoilla vaan että Herran miekkana on tuli, ja sen syötäviksi 
joutuvat ne, jotka valitsevat pahan tekemisen. (6) siksi hän sanoo: ”Miekka 
nielee teidät; sillä Herran suu on puhunut.” (7) Jos hän olisi tarkoittanut irti 
hakkaavaa ja välittömästi tuhoavaa miekkaa, hän ei olisi sanonut ”nielee”.

(8) niin sanoo platonkin: ”syy on valitsijan, Jumala on syytön.” tämän 
hän on lainannut profeetta Moosekselta, sillä Mooses oli varhaisempi kuin 
kaikki kreikkalaiset kirjoittajat. (9) samoin kaiken, mitä filosofit ja runoili-
jat sanovat sielun kuolemattomuudesta, kuoleman jälkeisistä rangaistuksis-
ta, taivaallisista näyistä tai niiden kaltaisista opeista, he ovat saaneet profee-
toilta, joiden innoittamina he ovat kyenneet ymmärtämään ja selittämään 
näitä asioita. (10) siten kaikkien ihmisten joukossa näyttää olleen totuuden 
siemeniä. on kuitenkin niin, että filosofit ja runoilijat eivät ole käsittäneet 
tarkasti niiden merkitystä, kun he toistuvasti puhuvat itseään vastaan.

(11) kun sanomme tulevia tapahtumia ennalta ilmoitetuiksi, emme kui-
tenkaan väitä niiden toteutuvan kohtalon pakosta. sen sijaan sanomme Ju-
malan tietävän ennalta, mitä kaikki ihmiset tekevät ja sanomme hänen sää-
täneen, että jokainen ihminen saa osakseen, mitä tekojensa mukaan ansaitsee. 
ilmoittamalla ennalta profeetallisen Hengen kautta, että hän kohtelee jo-
kaista hänen tekojensa ansion mukaan, hän ohjaa ihmisiä tarkkaavaisuuteen 
ja muistamiseen. siten Jumala osoittaa välittävänsä ihmisistä ja pitävänsä 
heistä huolta.

(12) pahojen henkien vaikutuksesta on määrätty kuolemantuomio niil-
le, jotka lukevat Hystaspeen, sibyllan tai profeettojen kirjoja. tarkoituksena 
on saada niistä kiinnostuneet ihmiset pelon avulla kääntymään pois, niin 



83Ensimmäinen apologia

etteivät he saisi tietoa hyvästä. pahat henget ovat pyrkineet pitämään ihmi-
set orjinaan, siinä kuitenkaan täysin onnistumatta. (13) Emme ainoastaan 
lue näitä tekstejä pelottomasti, vaan myös tarjoamme niitä – kuten huo-
maatte – teidän tutkittaviksenne, täysin varmoina siitä, että ne osoittautu-
vat kaikille ihmisille mieluisiksi. Vaikka saisimmekin vain harvoja vakuut-
tuneiksi, meitä odottavat suurenmoiset palkinnot, sillä hyvien viljelijöiden 
tavoin me saamme isännältämme täyden hyvityksen.

45. kuulkaa, mitä on sanottu profeetta Daavidin kautta siitä, että kaikkeu-
den isä oli vievä kristuksen taivaaseen tämän noustua kuolleista, pitävä hä-
net siellä, kunnes hän olisi lyövä hänelle vihamieliset pahat henget ja kun-
nes täyttyisi niiden Jumalan ennalta tietämien hyvien ja hyveellisten luku. 
Heidän vuokseen hän on lykännyt maailman tuhoamista tulella. (2) sanat 
kuuluvat näin (ps. 110:1–3): ”Herra sanoi minun herralleni: ’istu minun oi-
kealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi korokkeeksi jalkojesi alle.’ 
(3) Herra lähettää sinulle voiman valtikan Jerusalemista. Ulottukoon sinun 
mahtisi myös vihollistesi yli! (4) sinulla on voimasi päivänä valta sinun py-
hiesi loisteessa. Minä synnytin sinut kohdusta ennen aamutähteä.”

(5) lause ”Herra lähettää sinulle voiman valtikan Jerusalemista” ilmoit-
taa ennalta voimallisen sanan opetusta, jota hänen apostolinsa Jerusale-
mista lähdettyään saarnasivat kaikkialla. Vaikka niille, jotka opettavat kris-
tuksesta tai ylipäänsä tunnustavat hänen nimeään, on määrätty kuoleman-
tuomio, me sekä otamme opin ilolla vastaan että opetamme sitä. (6) Jos te 
luettekin näitä sanoja vihamielisesti, te ette pysty tekemään enempää kuin 
tappamaan meidät, kuten olemme jo sanoneet. Meille siitä ei koidu min-
käänlaista vahinkoa, mutta teille ja kaikille meitä epäoikeudenmukaisesti 
vihaaville ja kääntymättömille se tuottaa ikuisen rangaistuksen tulessa.
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kristus on kaikkien ja kaikkina aikoina 
eläneiden ihmisten tuomari

46. Jotkut teistä saattavat esittää seuraavanlaisen järjettömän väitteen kar-
kottaakseen ihmisiä meidän opetuksestamme: koska me sanomme, että 
kristus syntyi vain 150 vuotta sitten Quiriniuksen aikana ja opetti myö-
hemmin pontius pilatuksen aikana, tästä seuraa, että kaikki sitä ennen syn-
tyneet ihmiset ovat syyttömiä. Jotta tällaiseen väitteeseen ei olisi aihetta, 
kiiruhdamme ratkaisemaan myös tämän ongelman.

(2) Meille on opetettu, että kristus on Jumalan esikoinen ja olemme 
jo edellä sanoneet, että hän on sana, josta koko ihmissuku on osallinen.  
(3) sanan yhteydessä eläneet ovat olleet kristittyjä, vaikka heitä olisi pidetty 
ateisteina. sellaisia olivat kreikkalaisten joukossa sokrates, Herakleitos ja 
heidän kaltaisensa, barbaarien joukossa Abraham, Ananias, Asarja, Misael 
ja Elia sekä monet muut, joiden teot ja nimet katsomme tässä yhteydessä 
parhaaksi jättää lukuisuutensa vuoksi luettelematta. (4) Vastaavasti myös 
kauan sitten ilman sanaa eläneet olivat kelvottomia ihmisiä, kristuksen vi-
hollisia ja sanan yhteydessä eläneiden murhaajia. sanan yhteydessä eläneet 
ja siitä elävät ovat kristittyjä, pelottomia ja horjumattomia ihmisiä.

(5) kaikesta tästä järkevä ihminen voi käsittää, miksi hän sanan voimas-
ta ja Jumalan, kaikkeuden isän ja Valtiaan tahdosta syntyi neitseestä ihmi-
seksi, sai nimen Jeesus, nousi ristiinnaulitsemisensa ja kuolemansa jälkeen 
ylös ja nousi taivaaseen. (6) koska tämän osoittaminen ei tässä ole välttä-
mätöntä, siirrymme nyt kiireellisempiä asioita koskevaan todisteluun.

47. kuulkaa profeetallisen Hengen sanat juutalaisten maan tulevasta tuhos -
ta. sanat lausuttiin ikään kuin tapahtunutta ihmetellyt kansa olisi ne sano-
nut, (2) ja ne kuuluvat näin ( Jes. 64:9–11): ”siion on tullut autioksi, Jeru-
salem on tullut aavikon kaltaiseksi, ja talo, meidän pyhäkkömme, on tullut 
kirotuksi. kunnia, jota meidän isämme siunasivat, on poltettu, ja kaikki sen 
aarteet ovat raunioina. (3) tästä sinä olet kääntynyt pois ja vaiennut. sinä 
olet nöyryyttänyt meitä ylen määrin.” (4) tiedätte hyvin, että Jerusalem on 
tuhottu aivan kuin oli ennustettu.

(5) profeetta Jesajan kautta on sanottu seuraavasti juutalaisen maan tu-
hosta sekä siitä, ettei kukaan sen asukkaista palaa sinne asumaan ( Jes. 1:7): 
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”Heidän maansa on autio. Heidän vihollisensa kalvavat sitä heidän edes-
sään eikä kukaan heistä asu siellä.” (6) kuten hyvin tiedätte, te vartioitte sitä 
tarkasti, jottei kukaan sen entisistä asukkaista pääsisi sinne ja että jokaiselle 
sinne tunkeutuvalle ja kiinni jäävälle juutalaiselle langetetaan kuoleman-
tuomio.

48. kuulkaa, mitä on sanottu profetiassa, jonka mukaan meidän kristuk-
semme on parantava kaikkia sairauksia ja herättävä kuolleita. (2) nämä 
ovat ne sanat ( Jes. 35:4,6,5 + 26:19 + Matt. 11:5): ”Hänen tullessaan rampa 
hyppii kuin peura ja mykän kieli tulee selkeäksi. sokeat saavat näkönsä ja 
spitaaliset puhdistetaan, kuolleet nousevat ja kävelevät. (3) pontius pilatuk-
sen asiakirjoista voitte saada selville, että hän myös teki kaiken tämän.

(4) kuulkaa myös, kuinka profeetallinen Henki on ennustanut Jesajan 
kautta, että hänet tapetaan samoin kuin ne ihmiset, jotka ovat panneet toi-
vonsa häneen. (5) sanat kuuluvat näin ( Jes. 57:1–2): ”katso, kuinka van-
hurskas on menehtynyt, eikä kukaan ota sitä sydämelleen. Hurskaat miehet 
tapetaan, eikä kukaan sitä käsitä. (6) Hurskas temmataan pois vääryyden 
keskeltä ja hänet haudataan rauhassa; hänet on otettu ihmisten keskeltä.”

49. Edelleen Jesajan kautta on sanottu, että pakanakansat, jotka eivät odot-
taneet häntä, kunnioittavat häntä, kun taas häntä aina odottaneet juutalai-
set eivät tunnista häntä, kun hän tulee. sanat, jotka on sanottu kristuksen 
itsensä nimessä, (2) kuuluvat näin ( Jes. 65:1–3a): ”Minä ilmestyin niille, 
jotka eivät minua kysy, ja minut löysivät ne, jotka eivät minua etsi. Minä sa-
noin kansalle, joka ei huutanut minun nimeäni: ’tässä olen.’ (3) Minä olen 
ojentanut käteni tottelematonta ja niskuroivaa kansaa kohti, joka vaeltaa 
kelvottomalla tiellä ja seuraa syntejään. (4) se kansa on herättänyt vihan 
minun silmieni edessä.”

(5) Juutalaiset, joilla on profetiat ja jotka ovat aina odottaneet kristusta, 
eivät ole häntä tunnistaneet, vaikka hän on tullut. tämän lisäksi he ovat 
kohdelleet häntä arvottomasti. sen sijaan pakanat, jotka eivät koskaan ole 
kuulleet mitään kristuksesta ennen kuin hänen Jerusalemista lähteneet 
apostolinsa julistivat hänestä ja antoivat heille profetiat, täyttyivät ilolla ja 
uskolla, luopuivat epäjumalista ja kristuksen kautta antautuivat syntymät-
tömälle Jumalalle.
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(6) kuulkaa, miten nasevasti Jesaja sanoo siitä, että nämä kristuksen 
tunnustajia vastaan lausutut herjaukset tiedettiin ennalta, samoin kuin hä-
nen herjaajiensa osaksi tuleva ahdinko, kun he sanovat vanhojen tapojen 
noudattamista hyväksi. (7) Hän sanoo näin ( Jes. 5:20): ”Voi niitä, jotka sa-
novat makeaa karvaaksi ja karvasta makeaksi.”

50. kuulkaa, mitä sanotaan profetioissa, joissa kerrotaan hänen ihmiseksi 
tultuaan kestävän kärsimyksen ja häväistyksen meidän vuoksemme sekä 
palaavan uudestaan kunniassa. (2) sanat ovat nämä ( Jes. 53:12 + 52:12–
53:8): ”koska he antoivat hänet kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikol-
listen joukkoon, hän otti pois monien synnit ja sovittaa laittomien teot. (3) 
katso, minun palvelijani toimii viisaasti: häntä ylistetään ja kunnioitetaan 
suuresti.(4) kuitenkin monet järkyttyvät sinut nähdessään – niin halveksi-
vat ihmiset sinun muotoasi ja ulkonäköäsi. Hän saattaa kuitenkin vielä ih-
metyksiin kansat, ja hänet nähdessään kuninkaat vaikenevat, sillä ne, joille 
hänestä ei kerrottu, saavat nähdä hänet, ja ne, jotka eivät ole kuulleet, silloin 
käsittävät.

(5) Herra, kuka uskoo meidän sanomamme? kuka ymmärtää Herran 
käsivarren voiman? Me olemme julistaneet hänen edessään kuin lapset, 
kuin vesat kuivassa maassa. (6) Hänellä ei ollut muotoa eikä komeutta. Me 
katselimme häntä, mutta hän ei ollut ihailtava eikä kaunis. Hänen hahmon-
sa oli halveksittava, (7) hän oli ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden 
tuttava. siksi hän käänsi kasvonsa pois. Halveksittu hän oli, eikä häntä mi-
nään pidetty. (8) Hän kantaa meidän syntimme ja kärsii meidän vuoksem-
me, ja me uskoimme hänen kokevan tuskaa, kipua ja piinaa. (9) Meidän 
syntimme olivat hänet lävistäneet ja meidän rikkomuksemme hänet ruh-
joneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa 
hinnalla me olemme parantuneet. (10) Me kaikki harhailimme eksyneinä 
kuin lampaat, jokainen kääntyi omalle tielleen. Herra pani meidän syntim-
me hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin, mutta hän ei suutansa avan-
nut. kuin karitsa, jota viedään teuraaksi, niin kuin lammas, joka on ääneti 
keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. (11) Häntä nöyryytettiin 
ja hänen tuomionsa pantiin täytäntöön.”

(12) Hänen ristiinnaulitsemisensa jälkeen myös kaikki hänen lähim-
mät seuraajansa hylkäsivät ja kielsivät hänet. kuitenkin hän myöhemmin 
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nousi kuolleista, näyttäytyi heille ja opetti heitä lukemaan profetioita, joissa 
kaikki tämä oli ennustettu tapahtuvaksi. tämän jälkeen he näkivät hänen 
nousevan taivaaseen, uskoivat, ottivat vastaan hänen taivaasta heille lähet-
tämänsä voiman sekä menivät kaikkien kansojen keskuuteen opettamaan 
näitä asioita. Heitä kutsutaan apostoleiksi.

51. ilmaistakseen meille, että hänen, kaiken tämän kärsineen, sukua ei voi 
selvittää ja että hän hallitsee vihollisiaan, profeetallinen Henki sanoo näin 
( Jes. 53:8b–12): ”kuka voi saada selville hänen sukunsa? Hänen henkensä 
otettiin pois maan päältä, hän joutui kuolemaan minun kansani rikkomus-
ten tähden. (2) Minä rankaisen jumalattomia hänen hautaamisestaan ja 
rikkaita hänen kuolemastaan. Hän ei ollut tehnyt vääryyttä, eikä petos ollut 
noussut hänen huulilleen. Herra haluaa puhdistaa hänet kivusta. (3) Jos te 
annatte hänet sovitusuhriksi, teidän sielunne saa nähdä sukunne jatkuvan. 
(4) Herra haluaa päästää hänen sielunsa piinasta, näyttää hänelle valon ja 
tehdä ymmärtäväiseksi, vanhurskauttaa vanhurskaan, joka palvelee monia 
hyvin. Hän kantaa meidän syntimme. (5) sen tähden hän perii monet, hän 
jakaa mahtavien saaliit, koska hänet annettiin kuolemalle alttiiksi ja hänet 
luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, ja hänet 
annettiin alttiiksi heidän syntiensä tähden.”

(6) kuulkaa myös, miten on ennustettu siitä, kuinka hänen piti nousta 
taivaaseen. (7) näin on sanottu (ps. 24:7–8): ”kohottakaa taivasten portit, 
ja avautukaa, niin että kirkkauden kuningas voi tulla! kuka on kirkkauden 
kuningas? Hän on väkevä Herra ja voimallinen Herra.” (8) kuulkaa myös, 
mitä on sanottu profeetta Jeremian kautta siitä, kuinka hän on kerran tuleva 
taivaasta kunniassaan. (9) sanat kuuluvat näin (Dan. 7:13 + Matt. 25:31): 
”katso, ihmisen pojan kaltainen tulee taivaan pilvien päällä, ja hänen enke-
linsä ovat hänen kanssaan.”

52. olemme nyt osoittaneet, että kaikki tähän mennessä tapahtunut on 
ennalta julistettu profeettojen kautta jo ennen tapahtumistaan. tästä syystä 
meidän on välttämätöntä uskoa, että myös ne samalla tavalla ennustetut 
asiat, joiden on määrä toteutua vasta tulevaisuudessa, tapahtuvat varmasti. 
(2) samaan tapaan kuin ennalta julistetut ja jo tapahtuneet asiat ovat tunnis-
tamatta jääneinäkin käyneet toteen, siten myös muut käyvät kerran toteen, 
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vaikka niitä ei käsitettäisi eikä uskottaisi. (3) profeetat ovat nimittäin en-
nustaneet, että hänellä on kaksi tulemusta. Ensimmäinen on jo tapahtu-
nut, häväistynä ja kärsineenä ihmisenä. toinen käy toteen, kun hän tulee 
kunniassa taivaasta enkelien muodostaman sotajoukkonsa kanssa, kuten on 
ilmoitettu. silloin hän herättää kaikkina aikoina eläneiden ihmisten ruu-
miit. Arvolliset hän pukee katoamattomuuteen, mutta pahat hän lähettää 
ikuisesti aistivassa tilassa pahojen henkien kanssa ikuiseen tuleen.

(4) selitämme nyt, miten tämän on ennustettu tapahtuvan. (5) profeet-
ta Hesekielin kautta on sanottu näin (Hes. 37:7–8 + Jes. 45:23b): ”Jänne 
liitetään jänteeseen ja luu liitetään luuhun, ja lihat kasvavat jälleen. (6) Jo-
kainen polvi on notkistuva Herralle ja jokainen kieli on tunnustava häntä.” 
(7) kuulkaa, mitä on sanottu aistillisesta kärsimyksestä ja tuskasta, jotka 
tulevat pahojen osaksi. (8) sanat ovat nämä ( Jes. 66:24): ”Mato, joka heitä 
kalvaa, ei kuole, liekki, joka heitä nuolee, ei sammu.” (9) silloin he katuvat, 
kun siitä ei ole heille enää mitään hyötyä.

(10) profeetta sakarjan kautta on ennustettu, mitä juutalaisten suku-
kunnat sanovat ja tekevät, kun he näkevät hänen tulevan kunniassaan. sa-
nat kuuluvat näin: ”Minä käsken neljää tuulta kokoamaan hajaannukses-
sa olevat lapset. Minä käsken pohjoistuulta tuomaan heidät ja etelätuulta 
olemaan vastustamatta. (11) silloin Jerusalemissa on suuret valittajaiset, ei 
suiden eikä kielten, vaan sydämen valittajaiset. He eivät repäise vaatteitaan, 
vaan ajatuksensa. (12) Heimo heimolta he valittavat, ja silloin he katso-
vat häneen, jonka ovat lävistäneet. He sanovat: ’Miksi, Herra, olet johtanut 
meidät harhaan pois tieltäsi? kunnia, jota meidän isämme siunasivat, on 
tullut meille häpeäksi.’”

53. lopetamme tähän, vaikka meillä olisi monia muitakin profetioita lau-
suttavina, koska meidän mielestämme jo edellä sanotut riittävät vakuut-
tamaan ne, joilla on kuulevat ja ymmärtävät korvat. oletamme heidän 
ymmärtävän, että me emme Zeun kuvitelluista pojista sepitettyjen tarujen 
tapaan esitä pelkkiä puheita kykenemättä todistamaan mitään. (2) Millä 
perusteella me uskoisimme ristiinnaulitusta ihmisestä, että hän on synty-
mättömän Jumalan esikoinen, joka on tuomitseva koko ihmissuvun? Mis-
tä muusta syystä kuin siksi, että meillä on todisteita, jotka on julistettu 
hänestä ennen kuin hän tuli ihmiseksi ja että me olemme havainneet kaiken 
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tapahtuneen niiden mukaan? (3) olemmehan nähneet juutalaisten maan 
autiona. olemme myös nähneet, kuinka ihmiset kaikista kansoista ovat al-
kaneet uskoa hänen apostoliensa opin kautta sekä hylänneet vanhat tavat, 
joita he noudattivat eksyksissä ollessaan. kuulumme itse näiden kansojen 
joukkoon ja tiedämme, että pakanakansoista koostuvat kristityt ovat moni-
lukuisempia ja totuudellisempia kuin juutalaiset ja samarialaiset. (4) kaik-
kia muita ihmisten kansoja profeetallinen Henki kutsuu pakanakansoiksi, 
mutta juutalaisten ja samarialaisten kansoja kutsutaan israeliksi ja Jaakobin 
huoneeksi.

(5) Esitämme profetian, jossa on ennustettu pakanakansoista tulevia us-
kovia olevan enemmän kuin juutalaisia ja samarialaisia. se kuuluu näin ( Jes. 
54:1): ”riemuitse, sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt! korota ääne si 
ja huuda sinä, jolla ei ole ollut synnytyskipuja, sillä yksinäisellä on oleva 
paljon enemmän lapsia kuin sillä, jolla on mies.” (6) kaikki pakanakansat 
olivat yksinäisiä, vailla tosi Jumalaa ja palvoivat kättensä töitä. Juutalaiset 
ja samarialaiset, joille profeettojen kautta oli annettu Jumalan sana ja jotka 
olivat aina odottaneet kristusta, eivät tunnistaneet häntä, kun hän oli tullut, 
joitakin harvoja lukuun ottamatta. profeetallinen Henki on Jesajan kautta 
ennustanut näiden harvojen pelastuvan. (7) Hän sanoo heidän nimessään 
( Jes. 1:9): ”Ellei Herra olisi säästänyt meistä siementä, meidän olisi käynyt 
kuin sodoman ja gomorran.” (8) Mooses kertoo sodoman ja gomorran 
olleen jumalattomien miesten asuttamia kaupunkeja, jotka Jumala poltti 
ja hävitti tulella ja tulikivellä, niin ettei sieltä säästynyt ketään muuta kuin 
eräs kaldealaista sukua oleva vierasheimoinen, jonka nimi oli loot. Hänen 
kanssaan pelastuivat myös hänen tyttärensä. (9) Halukkaat voivat nähdä, 
että koko heidän alueensa on pysynyt autiona, poltettuna ja hedelmättö-
mänä.

(10) osoittaaksemme, että pakanakansoista tulevat myös tiedettiin en-
nalta totuudellisemmiksi ja uskovammiksi, lainaamme profeetta Jesajan 
kautta ilmoitettuja sanoja. (11) Hän sanoo näin ( Jer. 9:25): ”israel on sy-
dämeltään ympärileikkaamaton, pakanakansat ovat [lihastaan] ympärileik-
kaamattomia.” (12) näin monet helposti ymmärrettävät asiat voivat järjen 
avulla vakuuttaa ja antaa uskon niille, jotka ottavat vastaan totuuden eivätkä 
ole turhamaisia tai himojensa vallassa.



Justinos Marttyyri90

pahat henget ovat saaneet pakanat matkimaan 
kristusta ja vääristelemään hänen sanomaansa

54. ne, jotka välittävät runoilijoiden sepittämiä myyttejä, eivät esitä min-
käänlaisia todisteita opissaan oleville nuorille. osoitammekin, että myy-
tit on sepitetty pahojen henkien vaikutuksesta ihmissuvun pettämiseksi ja 
harhaanjohtamiseksi. (2) pahojen henkien kuullessa profeettojen julista-
van kristuksen tuloa ja pahojen ihmisten rankaisemista tulessa, he toivat 
esiin monia, joiden sanottiin olleen Zeun poikia, kuvitellen saavansa ihmi-
set uskomaan, että kristuksesta kerrotut asiat ovat samanlaisia satuja kuin 
runoilijoiden kertomukset. (3) näitä levitettiin kreikkalaisten ja kaikkien 
muidenkin kansojen joukossa, etenkin siellä, missä oli kuultu profeettojen 
ennalta julistaneen tulevaa uskoa kristukseen.

(4) teemme myös selväksi, että profeettojen sanomaa kuulleet eivät ym-
märtäneet sitä tarkasti, vaan kuin harhautuneina jäljittelivät, mitä on ker-
rottu meidän kristuksestamme. (5) kuten olemme jo sanoneet, profeetta 
Mooses oli vanhin kaikista kirjoittajista, ja hänen kauttaan, kuten jo edellä 
viittasimme, ennustettiin näin (1. Moos. 49:10–11): ”Ei siirry hallitsija pois 
Juudasta eikä johtaja hänen kupeiltaan, kunnes tulee hän, jolle se on varattu. 
Häntä kansat odottavat. Viiniköynnökseen hän sitoo varsansa ja vaatteensa 
hän pesee rypäleen veressä.” (6) nämä profeetalliset sanat kuultuaan pahat 
henget väittivät Dionysoksen olleen Zeuksen poika ja kertoivat hänen kek-
sineen viiniköynnöksen ja kuvasivat viiniä osaksi hänen mysteereitään sekä 
opettivat, että hänet revittiin kappaleiksi ja että hän nousi taivaaseen.

(7) Mooseksen profetiassa ei ole selvästi ilmaistu, olisiko tuleva hahmo 
Jumalan vai ihmisen poika ja pysyisikö hän varsalla ratsastaessaan maan 
päällä vai nousisiko hän taivaaseen; edelleen sana ”varsa” voi merkitä joko 
aasin tai hevosen varsaa. näin ollen pahat henget eivät tienneet, ottaisiko 
ennalta julistettu aasin vai hevosen varsan tulonsa symboliksi ja olisiko hän, 
kuten edellä sanoimme, Jumalan vai ihmisen poika. niin he väittivät Bel-
lerofonin itsensä syntyneen ihmiseksi ihmisten joukosta ja nousseen pega-
sos-hevosella taivaaseen.

(8) kun he kuulivat toisen profeetan, Jesajan, kautta sanotuksi, että hän 
olisi syntyvä neitseestä ja nouseva omasta voimastaan taivaaseen, he uskot-
telivat, että kyse oli perseuksesta. (9) kun he saivat tietää, että kauan sitten 
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kirjoitetuissa profetioissa oli ennustettu: ”Vahvana kuin jättiläinen juos-
tessaan rataansa”, he sanoivat Herakleen olleen vahvan ja vaeltaneen koko 
maanpiirin halki. (10) kun he puolestaan saivat tietää hänen parantavan 
kaikkia sairauksia ja herättävän kuolleita, he toivat esiin Asklepioksen.

55. He eivät kuitenkaan jäljitelleet ristiinnaulitsemista, eivät edes kenen-
kään Zeun pojaksi mainitun tapauksessa. He eivät ymmärtäneet sitä, koska 
– kuten edellä on osoitettu – kaikki siitä sanottu on ilmaistu symbolisesti. 
(2) kuten profeetta on ennalta sanonut, se on suurin kristuksen voiman ja 
vallan symboli, kuten kaikki silmin havaittavat asiat osoittavat. pohtikaapa 
kaikkea, mitä maailmassa on, ja sanokaa, hallitaanko mitään tai voiko mi-
kään olla yhteydessä mihinkään muuhun ilman ristin muotoa.

(3) Merta ei voi kyntää muuten kuin siten, että tämä voitonmerkki, jota 
kutsutaan mastoksi, pysyy tukevasti kiinni laivassa. Maatakaan ei voi kyntää 
ilman sitä. kaivajat ja käsityöläiset eivät voi tehdä työtään ilman ristin muo-
toisia työkaluja. (4) ihmisruumis ei poikkea järjettömien eläinten ruumiista 
missään muussa suhteessa kuin siinä, että se seisoo suorana ja voi levittää 
kätensä. Edelleen ihmisellä on kasvoissaan otsan alta ojentuva uloke, jota 
kutsumme nenäksi ja jonka kautta elollinen olento hengittää; se on aivan 
ristin muotoinen. (5) profeetan kautta on sanottu näin (Valit. 4:20): ”Hen-
gitys teidän kasvojenne edessä on Herramme kristus.”

(6) teidänkin symbolinne osoittavat tämän merkin voiman. tarkoitan 
tunnusmerkkejä ja voitonmerkkejä, joita käytätte kaikkialla kulkueissan-
ne ja joilla te osoitatte hallitusvaltanne ja voimanne tunnukset, vaikkakin 
sitä käsittämättä. (7) te panette kuolleiden yksinvaltiaittenne kuvat tämän 
merkin päähän ja kutsutte heitä piirtokirjoituksissanne jumaliksi. (8) Me 
olemme tehneet voitavamme saadaksemme teidät järjen ja tämän selkeän 
symbolin avulla vakuuttumaan. tiedämme, ettemme joudu vastuuseen, 
vaikka te ette uskoisikaan, sillä me olemme jo täyttäneet tehtävämme.

56. pahat henget eivät tyytyneet ennen kristuksen ilmestymistä vain ju-
listamaan, että Zeulle syntyi mainittuja poikia. kristuksen ilmestyttyä ja 
tultua ihmisten pariin he saivat tietää, että profeetat olivat julistaneet häntä 
ennalta, ja he havaitsivat, että kaikkien kansojen keskuudessa oli odotettu 
häntä ja uskottiin häneen. siksi he taas kerran, kuten olemme jo sanoneet, 
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nostivat esiin toisia, kuten simonin ja Menandroksen samariasta, jotka 
mahtavilla taikatempuillaan johtivat tuolloin ja johtavat edelleenkin monia 
harhaan.

(2) kuten jo sanottu, simon eli keisarillisessa rooman kaupungissa 
keisari Claudiuksen hallitessa. Hän kuohutti pyhää senaattia ja rooman 
kansaa siinä määrin, että häntä pidettiin jumalana ja kunnioitettiin patsaal-
la kuten muitakin, joita te palvotte jumalina. (3) tästä syystä pyydämme 
sekä pyhää senaattia että myös teidän kansaanne ottamaan tarkkaavaisesti 
vastaan tämän vetoomuksemme, jotta mahdollisesti hänen opetustensa val-
lassa olevat saisivat tietää totuuden ja voisivat paeta eksytystä. (4) Halutes-
sanne voitte tuhota hänen patsaansa.

57. pahat henget eivät kykene vakuuttamaan ihmisiä siitä, ettei tulevaisuu-
dessa olisi tuhotulta, jossa jumalattomia rangaistaan, kuten he eivät pysty-
neet tekemään kristusta huomaamattomaksi hänen oltuaan maan päällä. 
He saavat aikaan ainoastaan sen, että järjettömästi elävät, himojensa val-
lassa pahoihin tekoihin kasvaneet ja ennakkoluuloille antautuvat ihmiset 
vihaavat ja tappavat meitä. kuten on käynyt ilmi, me emme vihaa, vaan 
säälimme heitä ja tahdomme vakuuttamalla saada heidät kääntymään.

(2) Me emme pelkää kuolemaa, koska kiistattomasti kaikkien on kuol-
tava. Maailman kierrossa ei ole mitään uutta, ja samat asiat tapahtuvat aina 
uudestaan. Vuosikin riittää, että siitä saa kyllikseen; näiden ihmisten tulee 
kääntyä meidän opetustemme puoleen, jotta olisivat aina vailla tuskaa ja 
puutetta. (3) Jos epäuskoiset vainoojamme kerran uskovat, ettei kuoleman 
jälkeen ole mitään, vaan kuolleet näyttävät heidän mielestään vaipuvan ais-
timattomaan tilaan, hehän tekevät meille palveluksen vapauttamalla meidät 
tämän maailman kärsimyksestä ja puutteesta. itse he sen sijaan osoittautu-
vat pahoiksi, ihmisiä vihaaviksi ja tyhjänpäiväisiä asioita rakastaviksi ihmi-
siksi, sillä he eivät tapa meitä vapauttaakseen meidät, vaan reväistäkseen 
meidät irti elämästä ja nautinnosta.

58. pahat henget toivat esiin, kuten jo sanoimme, pontoksesta kotoisin 
olevan Markionin, joka vieläkin opettaa ihmisiä ja kieltää, että Jumala on 
kaiken maallisen ja taivaallisen luoja ja että profeettojen kautta ennalta ju-
listettu kristus on hänen poikansa. sen sijaan hän opettaa, että kaikkeuden 



93Ensimmäinen apologia

Jumala olisi joku toinen kuin maailman luoja ja että hänen poikansakin 
olisi joku toinen. (2) Monet uskovat Markionia ikään kuin hän yksin tie-
täisi totuuden ja pitävät meitä pilkkanaan, vaikka eivät kykene todistamaan 
yhtäkään väitteistään. yhtä järjettömästi kuin susi tempaa lampaat syödäk-
seen, he joutuvat jumalattomien oppien ja pahojen henkien uhreiksi.

(3) pahoiksi hengiksi kutsutut pyrkivät vain johtamaan ihmisiä harhaan 
kaiken luoneesta Jumalasta ja hänen esikoisestaan kristuksesta. ne, jotka 
ovat voimattomia nousemaan maan yläpuolelle, he ovat naulinneet ja nau-
litsevat edelleen kiinni maallisiin ja ihmiskäsin tehtyihin esineisiin. Juma-
lallisten näkyjen tavoittelijat he sen sijaan johtavat harhaan ja ajavat heitä 
jumalattomuuteen, elleivät nämä ole arvostelukyvyltään viisaita ja puhtaita 
sekä elämässään himottomia.

platon käytti Moosesta lähteenään

59. kuulkaa Mooseksen kautta lausuttuja alkuperäisiä sanoja, jotta tie-
täisitte platonin lainanneen meidän opettajiamme eli profeettojen kautta 
puhunutta sanaa, kun hän sanoi Jumalan luoneen maailman muuttamalla 
muodottoman aineen. Mooses oli ensimmäinen profeetta ja vanhempi kuin 
kreikkalaiset kirjoittajat. Hänen kauttaan profeetallinen Henki ilmoitti, 
kuinka ja mistä aineista Jumala loi maailman (1. Moos. 1:1–3): (2) ”Alussa 
Jumala loi taivaan ja maan. (3) Maa oli näkymätön ja muodoton, ja pimeys 
oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. (4) Jumala sa-
noi: ’tulkoon valo.’ Ja niin tapahtui.” (5) Myös te voitte vakuuttua siitä, että 
koko maailma syntyi Jumalan sanan voimasta Mooseksen mainitsemista 
elementeistä, kuten platon ja hänen kanssaan samanmieliset ovat sanoneet 
ja me olemme oppineet. (6) tiedämme myös Mooseksen puhuneen ensim-
mäisenä siitä, mitä runoilijat kutsuivat nimellä Erebos.

60. Myös sen, mitä platon timaios-dialogissa luonnosta puhuessaan sanoo 
Jumalan pojasta, hän on ottanut Moosekselta. Hän sanoo: ”Hän pani hänet 
kaikkeuteen X-kirjaimen muodossa.” (2) Mooseksen kirjoituksissa kerrotaan, 
että silloin kun israelilaiset lähtivät Egyptistä ja asuivat autiomaassa, heitä 
vastaan tuli myrkyllisiä eläimiä, kyykäärmeitä, aspiskäärmeitä ja kaikenlaisia 
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muita käärmeitä, jotka tappoivat kansaa. (3) Jumalalta saadun inspiraation 
ja voiman vaikutuksesta Mooses otti pronssia, teki sen ristin muotoiseksi, 
pani sen pyhäkköteltan yläpuolelle ja sanoi (vrt. 4. Moos. 21:8): ”Jos katsot-
te tähän merkkiin ja uskotte siihen, te saatte siitä pelastuksen.” (4) Mooses 
kirjasi muistiin, että tämän tapahduttua käärmeet kuolivat, ja välitti peri-
mätietona, että kansa välttyi siten kuolemalta. (5) platon luki tämän, mutta 
ei käsittänyt, että kyse oli ristin muodosta. sen sijaan hän luuli, että tällä tar-
koitettiin X-kirjaimen muotoa ja sanoi ensimmäisestä Jumalasta seuraavan 
voiman olevan kaikkeudessa X-kirjaimen muotoinen.

(6) platonin mainitsema ”kolmas”, kuten jo sanottu, on peräisin hänen 
lukemaltaan Moosekselta, joka sanoi, että Jumalan henki liikkui vetten yllä. 
(7) toisen sijan platon antaa Jumalan luota tulleelle sanalle, joka hänen sa-
nomansa mukaan oli pantu kaikkeuteen X-kirjaimen muodossa. kolman-
nen sijan hän osoittaa Hengelle, jota veden sanotaan kantaneen, kun hän 
sanoo: ”kolmannet ovat kolmannen ympärillä.”

(8) kuulkaa myös, kuinka profeetallinen Henki on Mooseksen kautta 
ennalta ilmoittanut tulevasta tuhotulesta. (9) Hän sanoo näin (vrt. 5. Moos. 
32:22 + 2. kun. 1:10): ”ikuisesti palava tuli laskeutuu ja nielee kaiken sy-
vyyksiin asti.” (10) siten me emme suinkaan opeta samaa kuin muut, vaan 
kaikki muut jäljittelevät puheissaan meidän opetuksiamme. (11) Meidän 
joukossamme tällaista voi kuulla ja oppia niiltäkin, jotka eivät edes tunne 
kirjaimia ja ovat puheissaan oppimattomia ja sivistymättömiä, mutta mie-
leltään kuitenkin viisaita ja uskovia; jotkut ovat vammautuneita ja näkönsä 
menettäneitä. nämä asiat eivät ole syntyneet ihmisviisaudesta, vaan ilmai-
sevat Jumalan voimaa.

kristittyjen kultti on sopusoinnussa heidän 
nuhteettoman elämänsä kanssa

61. Me selitämme senkin, millä tavalla olemme antaneet itsemme Juma-
lalle ja millä tavalla meidät on tehty uusiksi ihmisiksi kristuksen kaut-
ta, jotta emme jättäisi mitään pois ja siten näyttäisi antavan vääristelevää 
kuvaa. (2) kaikki, jotka vakuuttuvat ja uskovat meidän lausumamme ja 
opettamamme asiat tosiksi sekä lupaavat sitoutuvansa elämään oppimme 
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mukaan, opetetaan rukoilemaan ja paastoten pyytämään anteeksiantoa ai-
kaisemmin tehdyistä synneistä, ja me rukoilemme ja paastoamme heidän 
kanssaan. (3) sen jälkeen viemme heidät paikkaan, jossa on vettä. siellä he 
syntyvät uudesti sillä samalla tavalla, jolla me itsekin olemme uudestisyn-
tyneet. sitten heidät pestään vedessä Jumalan, kaiken isän ja Valtiaan, pe-
lastajamme Jeesuksen kristuksen sekä pyhän Hengen nimeen. (4) kristus 
on sanonut ( Joh. 3:5 + Matt. 18:3): ”Jos te ette synny uudesti, te ette pääse 
taivasten valtakuntaan.” (5) kaikille on selvää, etteivät kerran syntyneet voi 
palata synnyttäjiensä kohtuun.

(6) kuten edellä on todettu, profeetta Jesajan kautta on sanottu, mil-
lä tavalla syntiä tehneet mutta sitten kääntyneet vapautuvat synneistään.  
(7) sanat ovat nämä ( Jes. 1:16–20): ”peseytykää, tulkaa puhtaiksi, pankaa 
pois pahuus sielustanne, oppikaa tekemään hyvää, tuomitkaa orvon hyväksi 
ja hankkikaa leskelle oikeus. ’tulkaa, selvittäkäämme miten asia on’, sanoo 
Herra. ’Jos teidän syntinne ovat purppuranpunaiset, minä teen ne valkeiksi 
kuin villa ja jos ne ovat kirkkaanpunaiset, minä teen ne valkeiksi kuin lumi. 
(8) Mutta jos te ette kuuntele minua, miekka nielee teidät; sillä näin on 
Herran suu puhunut.’”

(9) tästä syystä me olemme saaneet apostoleilta seuraavan opetuksen. 
(10) Meillä ei ole tietoa ensimmäisestä syntymästämme, kun olimme vält-
tämättömyyden pakosta syntyneet märästä siemenestä vanhempiemme 
yhdynnän kautta, ja me olimme tottuneet pahoihin ja kelvottomiin tapoi-
hin. Jotta emme pysyisi pakon ja tietämättömyyden lapsina, vaan tulisimme 
vapaan valinnan ja tiedon lapsiksi ja jotta saisimme aiemmin tekemämme 
synnit anteeksi, vedessä syntejään katuvan ja uudestisyntymisen valinneen 
avuksi kutsutaan nimeltä Jumalaa, kaikkeuden isää ja Valtiasta. se, joka 
johdattaa kastettavan peseytymään, kutsuu yksin tätä nimeä. (11) kukaan 
ei kykene antamaan nimeä sanoin ilmaisemattomalle Jumalalle; jos joku 
julkenisikin väittää sellaisen olevan olemassa, hän osoittaisi olevansa pa-
rantumaton hullu. (12) tätä pesua kutsutaan valaistumiseksi, koska nämä 
asiat oppineet ihmiset ovat valaistuneita mieleltään. (13) niin valaistunut 
pestään Jeesuksen kristuksen, pontius pilatuksen aikana ristiinnaulitun ni-
messä sekä pyhän Hengen nimessä, joka on profeettojen kautta ennalta 
julistanut kaiken tästä Jeesuksesta.
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62. kuultuaan profeettojen julistuksen kautta tästä peseytymisestä pahat 
henget saivat aikaan, että heidän temppeleissään käyvät ihmiset, jotka tu-
levat sinne heidän eteensä toimittamaan juomauhrejaan ja polttouhrejaan, 
myös pirskottavat itsensä vedellä. pahat henget saavat aikaan myös sen, että 
uhraamaan lähtijät peseytyvät kokonaan ennen kuin menevät sisään temp-
peleihin, joissa pahat henget majailevat.

(2) papit käskevät niitä, jotka tulevat temppeliin suorittamaan palvonta-
menojaan, riisumaan jalkineensa. tässä pahat henget ovat jäljitelleet sitä, 
minkä ovat saaneet tietää tapahtuneen edellä mainitulle profeetta Moo-
sekselle. (3) siihen aikaan kun Mooseksen käskettiin mennä Egyptiin ja 
johdattaa siellä olevat israelilaiset pois maasta ja kun hän vielä paimensi 
Arabiassa enonsa lampaita, meidän kristuksemme puhui hänelle pensaasta 
tulen hahmossa ja sanoi (2. Moos. 3:5b): ”riisu sandaalisi, tule lähemmäksi 
ja kuuntele.” (4) niin hän riisui sandaalinsa, meni ja kuuli käskyn mennä 
Egyptiin ja johdattaa siellä olevat israelilaiset maasta. Hän sai mahtavan 
voiman hänelle tulen hahmossa puhuneelta kristukselta ja hän meni, toi 
kansan Egyptistä ja teki suuria ja ihmeellisiä tekoja. Jos haluatte tietää niis-
tä, saatte niistä tarkan tiedon hänen kirjoistaan.

63. kaikki juutalaiset opettavat edelleenkin, että nimeltä lausumaton Ju-
mala puhui Moosekselle. (2) tästä syystä profeetallinen Henki on nuhdel-
lut heitä profeetta Jesajan kautta, kuten edellä on todettu, ja sanonut näin 
( Jes. 1:3): ”Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä, mutta israel ei ole 
tuntenut minua eikä minun kansani ole käsittänyt.”

(3) koska juutalaiset eivät ole tienneet, kuka on isä ja kuka poika, myös 
Jeesus kristus on nuhdellut heitä ja sanonut näin (Matt. 11:27; luuk. 
10:22): ”kukaan ei ole tuntenut isää paitsi poika eikä poikaa kukaan muu 
kuin isä sekä ne, joille poika hänet ilmoittaa.” (4) Jumalan sana on hänen 
poikansa, kuten olemme edellä sanoneet. (5) Häntä kutsutaan myös enke-
liksi ja lähettilääksi, sillä enkelinä hän ilmoittaa, mitä tulee tietää, ja lähetti-
läänä hänet on lähetetty julistamaan, mitä on ilmoitettu, kuten Herramme 
itse on sanonut (luuk. 10:16 D; vrt. Matt. 10:40): ”Joka kuulee minua, kuu-
lee häntä, joka on minut lähettänyt.”

(6) tämä käy ilmi myös Mooseksen kirjoista. (7) niissä sanotaan näin 
(2. Moos. 3:2,14, 10): ”Herran enkeli puhui Moosekselle pensaasta tulen 



97Ensimmäinen apologia

liekissä ja sanoi: ’Minä olen se, joka on, Abrahamin Jumala, iisakin Jumala, 
Jaakobin Jumala, sinun isiesi Jumala. (8) Mene Egyptiin ja johda minun 
kansani pois sieltä.’” (9) Halutessanne te voitte selvittää, mitä tämän jäl-
keen tapahtui, sillä en voi tässä kertoa kaikkea. (10) nämä asiat tapahtuivat 
joka tapauksessa sen osoittamiseksi, että Jeesus kristus on Jumalan poi-
ka ja apostoli, joka aluksi oli sana ja näyttäytyi toisinaan tulen hahmossa, 
toisinaan taas ruumiittomassa muodossa. nyt hän on kuitenkin Jumalan 
tahdosta ihmissuvun vuoksi tullut ihmiseksi, kestänyt ja kärsinyt sen, min-
kä pahat henget järjettömien juutalaisten kautta panivat hänen kannetta-
vakseen. (11) Mooseksen kirjoissa sanotaan selvästi: ”Herran enkeli puhui 
Moosekselle pensaasta tulen liekissä ja sanoi: ’Minä olen se, joka on, Abra-
hamin Jumala, iisakin Jumala, Jaakobin Jumala.’” He väittävät, että tämän 
sanonut oli kaikkeuden isä ja luoja.

(12) tästä syystä profeetallinen Henki on nuhdellut heitä ja sano-
nut: ”israel ei ole minua tuntenut eikä minun kansani minua käsittänyt.”  
(13) Edelleen Jeesus, kuten on jo todettu, sanoi ollessaan heidän keskuudes-
saan: ”kukaan ei ole tuntenut isää paitsi poika eikä poikaa kukaan muu kuin 
isä sekä ne, joille poika hänet ilmoittaa.” (14) Juutalaiset ovat aina olleet sitä 
mieltä, että Moosekselle puhui kaikkeuden isä, vaikka tosiasiassa puhujana 
oli Jumalan poika, jota on kutsuttu myös enkeliksi ja apostoliksi. Aivan oi-
kein ovat sekä profeetallinen Henki että kristus itse nuhdelleet heitä siitä, 
etteivät he ole tunteneet isää eivätkä poikaa. (15) kun he väittävät poikaa 
isäksi, heitä nuhdellaan siitä, etteivät he tunne isää eivätkä tiedä, että kaikke-
uden isällä on poika, joka on Jumalan esikoinen, sana ja Jumala. (16) Aikai-
semmin sana ilmestyi Moosekselle ja muille profeetoille tulen hahmon kaut-
ta ja ruumiittomassa muodossa. nyt, teidän hallitusvaltanne aikana, kuten 
edellä sanoimme, hän on isän suunnitelman mukaan tullut neitseen kautta 
ihmiseksi pelastaakseen ne, jotka uskovat häneen. Hän kesti häväistyksen ja 
kärsimyksen, jotta kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan voittaisi kuoleman.

(17) kun Moosekselle sanottiin pensaasta: ”Minä olen se, joka on, Ab-
rahamin Jumala, iisakin Jumala, Jaakobin Jumala, sinun isiesi Jumala”, sillä 
tarkoitettiin, että nämä patriarkat pysyivät elossa kuolemansa jälkeenkin 
ja olivat kristukselle itselleen kuuluvia ihmisiä. kaikista ihmisistä juuri he 
olivat omistautuneet etsimään Jumalaa – Abraham oli iisakin isä ja iisak oli 
Jaakobin isä, kuten Mooses on kirjoittanut.
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64. pahat henget saivat ihmiset pystyttämään vesien lähteille patsaan ko-
reeksi sanotulle jumalattarelle, väittäen häntä Zeun tyttäreksi. kuten edel-
lä sanotuista asioista voitte käsittää, he jäljittelivät sitä, mikä on sanottu 
Mooseksen kautta. (2) Mooses sanoi, kuten on jo todettu (1. Moos. 1:1–3): 
”Alussa Jumala loi taivaan ja maan. (3) Maa oli näkymätön ja muodoton, ja 
pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä.” (4) He 
väittivät koreeta Zeun tyttäreksi jäljitelläkseen ajatusta, että Jumalan henki 
oli vetten kantamana.

(5) samoin he väittivät vääristellen, että myös Athene oli Zeun tytär, 
mutta ei yhdynnästä. koska he tiesivät Jumalan luoneen ajattelemansa 
maailman sanan kautta, he sanoivat Atheneen olleen ensimmäinen ajatus. 
Meistä on täysin naurettavaa esittää naispuolinen muoto ajatuksen kuvaksi. 
(6) sama koskee myös muita Zeun pojiksi sanottuja; heidän tekonsa tuo-
mitsevat heidät.

65. pestyämme tällä tavoin sen, joka on ryhtynyt uskomaan ja antanut suos-
tumuksensa, me viemme hänet niin sanottujen veljien luo paikkaan, johon 
he ovat kokoontuneet. siellä me rukoilemme palavasti yhdessä itsemme, 
valaistun ja kaikkien muiden kaikkialla olevien puolesta, jotta meidät, jot-
ka olemme oppineet tuntemaan totuuden, havaittaisiin tekojemme kautta 
hyviksi taloudenhoitajiksi ja käskyjen vartijoiksi ja jotta me niin saisimme 
osaksemme ikuisen pelastuksen. (2) rukousten lopuksi me tervehdimme 
toisiamme suudelmalla.

(3) sen jälkeen kokousta johtavalle veljelle viedään leipä sekä maljat 
vedelle ja sekoitetulle viinille. Hän ottaa ne ja lähettää kaikkeuden isälle 
kiitoksen ja ylistyksen hänen poikansa ja pyhän Hengen kautta sekä lausuu 
runsaita kiitosrukouksia siitä, että hän on katsonut heidät arvollisiksi näi-
hin asioihin. Hänen päätettyään pyyntörukoukset ja kiitosrukouksen kaik-
ki läsnä olevat vahvistavat ne sanomalla: ”Amen.” (4) (Heprean sana amen 
tarkoittaa ’niin olkoon’.) (5) kun kokouksen johtaja on rukoillut ja kansa 
on vahvistanut sen, diakoneiksi kutsumamme antavat kaikille läsnäolijoille 
palan kiitosrukouksin siunattua leipää, viiniä ja vettä sekä vievät niitä heille, 
jotka eivät ole läsnä.
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66. Me kutsumme tätä ravintoa eukaristiaksi. siitä pääsee osalliseksi vain 
se, joka uskoo opetuksemme tosiksi ja joka on kasteessa pesty syntien  
anteeksiantamiseksi ja uudestisyntymistä varten ja joka elää siten kuin 
kristus on säätänyt. (2) Me emme näet ota tätä ravintoa vastaan tavalli-
sena leipänä ja tavallisena juomana. Meidän pelastajamme Jeesus kristus 
nimittäin tuli lihaksi Jumalan sanan kautta ja hän oli lihasta ja verestä mei-
dän pelastuksemme vuoksi. Juuri samalla tavalla – näin meille on opetettu 
– hänen kiitosrukouksen sanoin siunaamansa ravinto, josta meidän veremme 
ja lihamme saavat muuttumisen kautta ravintonsa, on tämän lihaksi tulleen 
Jeesuksen liha ja veri.

(3) Muistelmissaan, joita kutsutaan evankeliumeiksi, apostolit ovat 
merkinneet ylös, mitä heidän käskettiin tehdä: ”Jeesus otti leivän, kiitti ja 
sanoi: ’tehkää tämä minun muistokseni. tämä on minun ruumiini.’ samoin 
hän otti myös maljan, kiitti ja sanoi: ’tämä on minun vereni.’” Hän antoi 
nämä ohjeet vain heille.

(4) pahat henget ovat jäljitelleet tätä käytäntöä myös Mithran mystee-
rien perimätiedossa. kuten tiedätte tai voitte helposti saada selville, heidän 
vihkimysriiteissään käytetään leipää ja vesimaljaa yhdessä tiettyjen loitsu-
jen kanssa.

67. lisäksi me muistutamme aina toisiamme näistä asioista. Varakkaat mei-
dän joukossamme auttavat kaikkia puutteessa olevia, ja me pysymme aina 
yhdessä. (2) kaikesta minkä annamme, me kiitämme kaikkeuden luojaa 
hänen poikansa Jeesuksen kristuksen ja pyhän Hengen kautta.

(3) Auringon päiväksi sanottuna päivänä meillä on kaikkien samassa 
paikassa, kaupungeissa tai kylissä asuvien yhteinen kokous, jossa luetaan 
Apostolien muistelmia tai profeetallisia kirjoja siinä määrin kuin aika riit-
tää. (4) kun lukija on lopettanut, kokouksen johtaja rohkaisee kaikkia seu-
raamaan näitä hyviä opetuksia. (5) sitten me nousemme yhdessä seisomaan 
ja rukoilemme palavasti.

kuten edellä sanoimme, rukouksemme jälkeen leipä, viini ja vesi tuo-
daan esiin, ja kokouksen johtaja lausuu taivasta kohti pyyntörukouksia ja 
kiitosrukouksia parhaan kykynsä mukaan. kansa vahvistaa tämän sanomal-
la ”amen”. kiitosrukouksin siunatut aineet jaetaan jokaisen nautittavaksi, ja 
diakonit vievät niitä niille, jotka eivät ole läsnä.
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(6) Varakkaat voivat kukin antaa harkintansa mukaan, mitä haluavat, ja 
kootut varat luovutetaan kokouksen johtajan haltuun. (7) niillä hän auttaa 
orpoja ja leskiä, sairauden tai muun syyn vuoksi puutteessa olevia, vankeja 
sekä keskuudessamme olevia muukalaisia. sanalla sanoen, hän toimii kaik-
kien apua tarvitsevien huoltajana.

(8) Auringon päivänä järjestämme yhteisen kokouksen, koska se on en-
simmäinen päivä, jolloin Jumala loi maailman muuttamalla pimeyden ja 
aineen muodon. samana päivänä myös meidän pelastajamme Jeesus kris-
tus nousi kuolleista. Hänet ristiinnaulittiin saturnuksen päivää edeltävänä 
päivänä, ja saturnuksen päivän jälkeisenä auringon päivänä hän ilmestyi 
apostoleilleen ja opetti heille sen, minkä olemme välittäneet teidänkin pun-
nittavaksenne.

päätössanat

68. Jos meidän selontekomme on mielestänne järjen ja totuuden mukainen, 
kunnioittakaa sitä. Jos se taas näyttää teistä typerältä, halveksikaa sitä tyh-
jänpäiväisenä, mutta älkää kuitenkaan langettako kuolemantuomiota niille, 
jotka eivät ole tehneet mitään väärää, ikään kuin he olisivat teidän vihollisi-
anne. (2) Me nimittäin varoitamme teitä etukäteen siitä, että te ette voi pae-
ta Jumalan tulevaa tuomiota, jos pysytte vääryydessä. omasta puolestamme 
me huudamme vain: ”tapahtukoon siten kuin Jumalalle on mieleen!”

(3) Vaikka me olisimmekin erittäin arvostetun ja tunnetun keisari Had-
rianuksen, teidän isänne, kirjeen pohjalta voineet pyytää teitä määräämään 
asiamme tuomittavaksi anomallamme tavalla, olemme laatineet tämän 
vetoomuksen ja selityksen. Emme ole tehneet sitä, jotta asiamme tuomit-
taisiin Hadrianuksen päätöksen mukaan, vaan siksi, että tiedämme pyyn-
tömme oikeudenmukaiseksi. (4) olemme liittäneet mukaan kopion Hadri-
anuksen kirjeestä, jotta näkisitte meidän puhuvan totta tässäkin suhteessa. 
(5) kirjeessä sanotaan näin:

(6) ”Minucius fundanukselle. olen ottanut vastaan tunnetun edeltä-
jäsi serenius granianuksen minulle lähettämän kirjeen. (7) Minusta ei ole 
hyvä sivuuttaa asiaa sitä selvittämättä, jotta syyttömät ihmiset eivät häm-
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mentyisi ja jotta vääriä syytöksiä esittävät eivät saisi tilaisuutta roistomaisiin 
 toimiinsa.

(8) Jos siis provinssisi asukkaat voivat vahvistaa kanteensa kristittyjä 
vastaan saadakseen heidät tuomioistuimen eteen, minä en kiellä heitä teke-
mästä niin. sen sijaan en salli, että he edistävät asiaansa pelkillä vaatimuk-
silla ja huudoilla. (9) on paljon sopivampaa, että jos joku haluaa syyttää, 
sinä itse tutkit asian.

(10) Jos siis joku syyttää kristittyjä ja osoittaa heidän jollain tavalla rik-
kovan lakeja, sinun on langetettava rangaistus rikoksen raskauden mukaan. 
Mutta kautta Herakleen, jos joku syyttää jotakuta heistä yksinomaan pa-
netellakseen, sinun on tehtävä siitä loppu ja rangaistava tällaista ihmistä 
ankarasti hänen rikoksensa mukaan.”



toinen apologia

kristittyjä vastaan puhjennut vaino on 
epäoikeudenmukainen

1. roomalaiset, äskettäiset tapahtumat teidän kaupungissanne Urbicuk-
sen aikana sekä hallitusmiestenne järjettömät toimet kaikkialla muuallakin 
ovat pakottaneet minut kirjoittamaan tämän selonteon. teen sen teidän 
vuoksenne, jotka olette ihmisinä osalliset samoista kokemuksista ja jotka 
olette meidän veljiämme, vaikkakin olette tietämättömiä ettekä perinteisen 
kunnia-asemanne tähden tahdo muuttaa käsitystänne. (2) sillä kaikkialla 
jokainen ihminen, jota isä, naapuri, lapsi, ystävä, veli, mies tai vaimo ei ojen-
na hänen puutteistaan – laiminlyönnistä, uppiniskaisuudesta, nautinnonha-
lusta ja haluttomuudesta hyvää kohtaan […] paitsi niitä, joiden sanomme 
kääntyneen kristityiksi ja jotka ovat vakuuttuneita siitä, että väärintekijät 
ja kurittomat joutuvat rangaistaviksi ikuiseen tuleen, kun taas hyveelliset 
ja kristuksen tapaan eläneet saavat olla Jumalan yhteydessä vapaina kär-
simyksestä. pahat henget, jotka vihaavat meitä, pitävät mainitun kaltaisia 
tuomareita alamaisinaan ja palvelijoinaan, kuten myös riivattuja viranomai-
sia, jotka he saavat surmaamaan meitä. (3) Jotta teille tulisi täysin selväksi 
syy kaikelle Urbicuksen aikana tapahtuneelle, selostan mitä on tapahtunut.

2. Muuan nainen eli yhdessä hillittömän miehen kanssa oltuaan aikaisem-
min itsekin hillitön. (2) kun hän oppi tuntemaan kristuksen opetukset, 
hän ryhtyi siveäksi ja yritti taivuttaa myös miestään siveyteen. Hän esitti 
nuo opetukset ja kertoi ikuisessa tulessa toteutuvasta rangaistuksesta, johon 
hillittömästi ja järjettömästi elävät kerran joutuvat. (3) Mies kuitenkin py-
syi entisessä säädyttömyydessään ja sai teoillaan vaimonsa vieraantumaan 
hänestä. (4) Vaimon mielestä oli syntiä enää jakaa vuodetta sellaisen mie-
hen kanssa, joka luonnollisen lain ja oikean elämäntavan vastaisesti pyrki 
saamaan kaikesta nautintoa, ja niin hän halusi irti aviositeestä. (5) koska 
hänen läheisensä kuitenkin estelivät häntä ja neuvoivat häntä muutoksen 
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toivossa vielä jatkamaan miehen kanssa, hän rikkoi itseään vastaan ja teki 
niin.

(6) kun mies lähti Aleksandriaan ja hänen kerrottiin käyttäytyvän 
siellä vieläkin kelvottomammin, vaimo antoi hänelle sen, mitä teillä sano-
taan erokirjaksi, ja erosi hänestä. niin hänen ei enää täytynyt olla osallinen 
miehen vääriin ja säädyttömiin tekoihin pysymällä avioliitossa, syömällä ja 
nukkumalla yhdessä tämän kanssa. (7) Aikaisemmin vaimo oli muitta mut-
kitta maannut orjien ja palkallisten kanssa, juopotellut mielellään ja tehnyt 
kaikenlaista pahaa. Miehen olisi pitänyt iloita siitä, että hänen puolisonsa 
oli jättänyt kaiken tämän ja vieläpä tahtonut hänen itsensäkin luopuvan 
sellaisesta elämästä. sen sijaan tämä kerrassaan erinomainen mies, joka ei 
halunnut muuttaa tapojaan, nosti naista vastaan syytteen ja sanoi tämän 
olevan kristitty. (8) nainen esitti sinulle, yksinvaltiaalle, kirjelmän, jossa hän 
pyysi lupaa ensin saada järjestää asiansa ja sitten puolustautua esitettyä syy-
töstä vastaan. näin sinä myös sallit hänen tehdä.

(9) kun yksin jäänyt mies ei enää voinut syyttää vaimoaan, hän kääntyi 
[Urbicuksen rankaisemaa] ptolemaiosta vastaan, joka oli antanut naiselle 
kristillistä opetusta. tämä tapahtui seuraavalla tavalla. (10) Hän taivutti sa-
danpäällikön, joka [oli pannut ptolemaioksen vankilaan ja] oli hänen ystä-
vänsä, tuomaan ptolemaioksen ja kysymään häneltä yksinomaan sitä, oliko 
hän kristitty. (11) ptolemaios, joka oli totuuden ystävä eikä luonteeltaan 
kieroilija ja valehtelija, tunnusti olevansa kristitty. niin sadanpäällikkö pani 
hänet kahleisiin, ja rankaisi häntä pitkällä vankeudella.

(12) kun mies lopulta vietiin Urbicuksen eteen, häneltä kysyttiin taas 
kerran vain sitä, oliko hän kristitty. (13) yhä uudelleen, tietoisena kris-
tuksen opetuksesta saamastaan hyvyydestä, hän tunnustautui jumalallisen 
hyveen opin kannattajaksi. (14) se, joka kieltää jotakin, kieltää joko siksi, 
että tuomitsee kyseisen asian, tai välttää tunnustamasta, koska tietää asian 
itselleen vieraaksi tai itsensä sen edessä arvottomaksi. kumpikin asenne on 
vieras tosi kristitylle.

(15) kun Urbicus käski viedä hänet rangaistavaksi, muuan lucius, joka 
itsekin oli kristitty, näki miten järjettömästi tuomio oli langetettu ja sanoi 
Urbicukselle: (16) ”Mihin hän on syyllinen? rankaisetko sinä tätä miestä, 
joka ei ole avionrikkoja, ei huoripukki, ei murhamies, ei varas, ei ryöväri ja 
jota ei ylipäänsä ole tuomittu mistään rikoksesta? Vain siksikö sinä rankaiset 
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häntä, että hän on tunnustanut kristityn nimen omakseen? Urbicus, sinun 
tuomiosi ei sovi yksinvaltias ja filosofi piuksen, keisarin filosofipojan eikä 
pyhän senaatin arvolle.” (17) Urbicus ei sanonut luciukselle muuta kuin 
tämän: ”sinäkin näytät olevan sellainen.” (18) lucius sanoi: ”niin olenkin.” 
Urbicus puolestaan käski viedä myös hänet pois. (19) lucius lausui tunnus-
tuksen kiitollisena siitä, että tiesi vapautuvansa tuollaisista pahoista hallit-
sijoista ja menevänsä isän ja taivasten kuninkaan luo. (20) Vielä kolmaskin 
paikalle tullut määrättiin rangaistavaksi.

3. niin minäkin odotan, että joku edellä mainituista juonittelee minua vas-
taan ja kiinnittää minut puuhun, vaikkapa Crescens, tuo metelin ja kersku-
misen ystävä. (2) filosofin nimeä ei ansaitse sellainen mies, joka julkisesti 
todistaa meitä vastaan asioissa, joista ei tiedä. Hän väittää kristittyjen ole-
van jumalankieltäjiä ja epäpyhiä ihmisiä saadakseen suosiota eksytettyjen 
ihmisten suurelta joukolta ja mielistelläkseen heitä. (3) Jos hän hyökkää 
meitä vastaan ilman että on lukenut kristuksen opetuksia, hän on läpeensä 
paha ja paljon pahempi kuin lukutaidottomat. nämähän usein varovat kes-
kustelemasta ja lausumasta väärää todistusta asioista, joista eivät tiedä. Jos 
hän taas on lukenut niitä ymmärtämättä niiden suuruutta tai ymmärtänyt 
lukemansa ja pelännyt joutuvansa epäillyksi, että itsekin on kristitty, sitä 
suuremmalla syyllä hän on täysin alhainen ja kauttaaltaan paha, tietämättö-
mien ja järjettömien mielipiteiden sekä pelon vallassa.

(4) Minä olen esittänyt hänelle tiettyjä asiaan liittyviä kysymyksiä ja 
saanut hänen vastauksistaan täyden selvyyden siitä, ettei hän todellakaan 
tiedä mitään. tahdon teidän tietävän tämän. (5) Jos teille ei ole selostettu 
kyseistä sananvaihtoa, olen valmis siihen uudestaan teidän läsnä ollessanne 
osoittaakseni, että puhun totta. se olisikin kuninkaallinen teko! (6) Jos tie-
täisitte minun kysymykseni ja hänen vastauksensa, teille olisi päivänselvää, 
ettei hän tiedä meidän opetuksistamme mitään. Jos hänellä olisikin tietoa, 
hän ei kuulijoiden vuoksi uskalla puhua eikä siten ei osoittaudu  – kuten 
edellä sanoin – sokrateen tavoin filosofiksi, vaan mainetta rakastavaksi 
mieheksi. Ei hän ainakaan kunnioita sokrateen ihailtavaa lauselmaa: ”ih-
mistä ei saa kunnioittaa enemmän kuin totuutta.” (7) kyynikon on mahdo-
ton tuntea muuta hyvää kuin samantekevyys, koska hänen päämääränsä on 
samantekevä.
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kristittyjen elämällä maailmassa on jumalallinen 
tarkoitus

4. Älköön kukaan sanoko näin: ”tappakaa kaikki itsenne ja menkää jo nyt 
Jumalan luo älkääkä tuottako meille harmia.” Minäpä sanon teille, miksi 
me emme tee näin ja miksi me kuulusteltaessa pelottomasti tunnustamme 
uskomme. (2) Meille on opetettu, että Jumala ei luonut maailmaa tyhjän 
päiten, vaan ihmissuvun tähden. kuten on todettu, hän iloitsee niistä, jotka 
jäljittelevät hänen ominaisuuksiaan, mutta inhoaa niitä, jotka sanoissaan tai 
teoissaan mieltyvät arvottomiin asioihin.

(3) Jos me kaikki tappaisimme itsemme, olisimme omalta osaltamme 
syypäitä siihen, ettei kukaan syntyisi eikä oppisi jumalallisia opetuksia, sekä 
siihen, että ihmissuku lakkaisi olemasta. Jos tekisimme niin, toimisimme 
itsekin Jumalan tahtoa vastaan. (4) kuulusteluissa emme kiellä olevamme 
kristittyjä, koska meillä ei ole mitään pahaa tunnollamme, mutta meistä on 
epäpyhää olla puhumatta kaikessa totta. tämän me myös tiedämme olevan 
Jumalan mieleen; teidät puolestanne me haluamme vapauttaa väärästä en-
nakkoluulosta.

5. Jonkun päähän saattaa pälkähtää myös tällainen ajatus: jos me ker-
ran tunnustamme Jumalan auttajaksemme, eivät väärintekijät voisi ottaa 
meitä kiinni ja kostaa meille. selvitän siis tämänkin. (2) Jumala loi koko 
maailman ja antoi ihmisille vallan maanpäällisiin asioihin, järjesti taivaalli-
set alku voimat hedelmien kasvua ja vuodenaikojen vaihtumista varten sekä 
sääti niille jumalallisen lain. on ilmeistä, että hän teki tämän kaiken ihmis-
ten vuoksi. Hän antoi ihmisistä ja taivaanalaisista asioista huolehtimisen 
enkeleille, jotka hän asetti ihmisten yläpuolelle.

(3) Mutta enkelit rikkoivat tämän järjestyksen, menettivät asemansa 
sekaantumalla naisiin ja siittämällä lapsia (1. Moos 6:2–5), joita kutsutaan 
pahoiksi hengiksi. (4) tämän lisäksi he vielä orjuuttivat ihmissuvun, osin 
maagisin kirjoituksin, osin pelolla ja langettamillaan rangaistuksilla, osin 
opetuksilla teurasuhreista, suitsutuksista ja juomauhreista, joita he tarvit-
sivat jouduttuaan himojensa kiihkon orjuuteen. ihmisten keskuuteen he 
kylvivät murhia, sotia, aviorikoksia, hillittömyyttä ja kaikenlaista pahuutta.

(5) sekä runoilijat että myyttien kirjoittajat laativat teoksensa tietämättä, 
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että enkelit ja näistä syntyneet pahat henget tekivät tämän miehille, naisille, 
kaupungeille ja kansoille. tästä syystä he panivat sen kirjoituksissaan Ju-
malan itsensä, hänen kuviteltujen jälkeläistensä ja niin sanottujen veljiensä 
poseidonin ja plutonin sekä näiden lasten tiliin. (6) He kutsuivat näitä ku-
takin nimillä, joita kukin enkeli oli antanut itselleen ja lapsilleen.

6. kaikkeuden isällä ei kuitenkaan ole nimeä, koska hän on syntymätön. 
nimen antaja on vanhempi kuin se, jota kutsutaan jollakin nimellä. (2) ”isä”, 
”Jumala”, ”luoja”, ”Herra” ja ”Valtias” eivät ole nimiä, vaan hänen hyvistä 
töistään ja teoistaan johdettuja puhuttelumuotoja.

(3) Hänen poikansa, jota yksinomaan ja oikeutetusti sanotaan ”pojaksi”, 
on sana, joka oli Jumalan kanssa ja syntyi ennen luomakuntaa, kun tämä 
alussa hänen kauttaan loi ja pani kaiken järjestykseen. ”kristus” hän on siksi, 
että hänet on voideltu ja että Jumalan sanotaan panneen kaiken järjestyk-
seen hänen kauttaan. tällä nimellä on myös tuntematon merkitys, samoin 
kuin puhuttelumuoto ”Jumala” ei ole nimi, vaan ihmisluontoon istutettu 
käsitys vaikeasti selitettävästä asiasta.

(4) Myös ”Jeesuksella”, joka on sekä ihminen että pelastaja, on nimi ja 
merkitys. (5) kuten on todettu, hän sikisi ja tuli ihmiseksi Jumalan ja isän 
tahdon mukaan uskovien ihmisten vuoksi ja pahojen henkien tuhoami-
seksi. nyt te voitte omin silmin nähdä tämän todeksi. (6) Monet meistä 
kristityistä ajavat pahoja henkiä ulos monista näiden vaivaamista ihmisistä 
koko maailmassa sekä myös teidän kaupungissanne Jeesuksen kristuksen 
nimessä, hänen, joka ristiinnaulittiin pontius pilatuksen aikana. tekemällä 
voimattomiksi ja ajamalla ulos ihmisiä vallassaan pitäneitä pahoja henkiä 
he ovat parantaneet ja vielä nytkin parantavat niitä, joita ketkään muut hen-
kienmanaajat eivätkä loitsujen ja rohtojen käyttäjät ole kyenneet paranta-
maan.

7. tästä syystä Jumala viivyttää koko maailman suistamista ja tuhoamista, 
jonka yhteydessä myös pahat enkelit, pahat henget ja pahat ihmiset lakkaavat 
olemasta, ja kantamassaan siemenessä kristityt tunnistavat luonnostaan ole-
vansa tämän viivytyksen syy. (2) Jos niin ei olisi, te ette olisi enää voineet tehdä 
tätä ettekä toimia pahojen henkien vallassa, vaan tuomion tuli olisi tullut alas 
taivaasta ja täysin tuhonnut kaiken, aivan kuin alkuaikoina vedenpaisumus 
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jätti eloon ainoastaan meidän nooaksi kutsumamme miehen sekä hänen 
perheväkensä. teidän keskuudessanne tätä miestä kutsutaan Deukalionik-
si, josta on kasvanut lukuisia jälkeläisiä, osa kelvottomia ja osa kunnollisia.

(3) tällä tavalla me sanomme maailmanpalon tulevan, emmekä si-
ten kuin stoalaiset, joiden mitä häpeällisimmän opin mukaan kaikki asiat 
muuttuvat toisiksi. ihmiset eivät tee tekojaan eivätkä kärsi onnettomuuk-
siaan kohtalon vuoksi, vaan itse kukin toimii oikein tai tekee syntiä oman 
valintansa mukaan. on pahojen henkien vaikutusta, että sokrates ja hänen 
kaltaisensa kunnolliset ihmiset joutuvat vainotuiksi ja vankeuteen, kun taas 
sardanapalos, Epikuros ja heidän kaltaisensa näyttävät nauttivan yltäkyl-
läisyydestä ja kunniasta. (4) stoalaiset eivät oivalla tätä ja väittävät kaiken 
johtuvan kohtalon pakosta.

(5) koska Jumala antoi enkelten ja ihmisten suvuille vapaan päätän-
tävallan, nämä kärsivät ikuisessa tulessa oikeudenmukaisen rangaistuksen 
tekemistään vääryyksistä. (6) kaikella luodulla on syntymästä lähtien luon-
nollinen kyky erottaa pahuus ja hyve toisistaan. toista niistä ei pidettäisi 
ylistettävänä, ellei meillä olisi voimaa valita niiden välillä. (7) tämän osoit-
tavat kaikkialla ihmiset, jotka säätävät lakeja ja tekevät filosofisia johtopää-
töksiä oikeaan suuntautuneen järjen mukaan, kun he suosittavat, että tietty-
jä asioita on tehtävä, toisia taas kartettava.

(8) Myös stoalaiset filosofit pitävät näitä samoja asioita lujasti arvossa 
eettisessä opetuksessaan, vaikka eivät selvästikään ole oikeassa puhuessaan 
prinsiipeistä ja ruumiittomista asioista. (9) He nimittäin väittävät, että asiat 
tapahtuvat ihmisille kohtalon mukaan tai ettei Jumala ole sen enempää kuin 
se, mikä kääntyy, muuttuu ja hajoaa loputtomasti. He näyttävät omaksuneen 
käsityksen, joka koskee vain katoavia asioita, ja he ymmärtävät Jumalan it-
sensäkin syntyvän kaiken kelvottomuuden keskellä osien ja kokonaisuuden 
kautta. tai sitten he väittävät, että ei pahuus eikä hyve ole mitään. tämä on 
kaikkea tervettä ajattelua, järkeä ja mieltä vastaan.
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Vain kristityillä on koko sana, ja he elävät sen 
mukaista elämää

8. tiedämme, että stoalaisten oppien seuraajia on vihattu ja surmattu – syy-
nä on ollut se, että he eräiden runoilijoiden tavoin ovat kaikkiin ihmispol-
viin istutetun sanan vaikutuksesta olleet eettisessä opissaan mallikelpoisia. 
on jo todettu, että teidän keskuudessanne tällaisia ovat olleet Herakleitos, 
meidän elinaikanamme Musonius sekä muut. (2) kuten olemme osoitta-
neet, pahat henget ovat aina saaneet ihmiset vihaamaan kaikkia niitä, jotka 
millä tahansa tavalla ovat pyrkineet elämään sanan mukaan ja pakenemaan 
pahuutta. (3) Ei ole ihme, että pahat henget lietsovat täysin tietoisesti pal-
jon enemmän vihaa niitä kohtaan, jotka eivät elä vain osasta sanan siemen-
tä, vaan koko sanan, siis kristuksen, mukaisesta tuntemisesta ja näkemi-
sestä. pahat henget suljetaan ikuiseen tuleen, jossa ne saavat ansaitsemansa 
rangaistuksen ja koston. (4) kun ihmiset ovat jo Jeesuksen kristuksen ni-
men kautta lyöneet pahat henget, tämä osoittaa myös, että näitä kaikkia ja 
heidän palvelijoitaan rangaistaan kerran ikuisessa tulessa. (5) näin kaikki 
profeetat ovat ennalta julistaneet tapahtuvan, ja myös meidän opettajamme 
Jeesus opetti niin.

9. Älköön kukaan sanoko kuten ne, joita pidetään filosofeina, että meidän 
puheemme väärintekijöiden rankaisemisesta ikuisessa tulessa on vain suu-
ria sanoja ja pelottelua ja että me vaadimme ihmisiä elämään hyveellisesti 
pelon vuoksi emmekä siksi, että sellainen elämä on hyvää ja miellyttävää. 
Vastaan tähän lyhyesti: jos asia ei ole kuten sanomme, ei myöskään Jumalaa 
ole, tai vaikka olisikin, hän ei välitä ihmisistä. silloin hyve ja pahe eivät olisi 
mitään, ja kuten edellä sanoimme, lainsäätäjät tekisivät väärin rangaistes-
saan niitä, jotka rikkovat hyviä säädöksiä. (2) Mutta koska lainsäätäjät ja 
heidän isänsä, joka sanan kautta opettaa toimimaan samojen lakien mu-
kaan, eivät ole väärintekijöitä, niin eivät ole nekään, jotka tottelevat heitä.

(3) Jos joku väittää, että ihmisten lait ovat keskenään erilaisia ja sanoo, 
että toisille ihmisille tämä on hyvää, tuo taas pahaa, kun taas toisille näi-
den edellisten pahoina pitämät asiat ovat hyviä ja hyvät puolestaan pahoja, 
kuulkoon hän senkin, mitä sanomme tähän. (4) Me tiedämme, että pahat 
enkelit säätivät oman pahuutensa mukaisia lakeja, joista heidän kaltaisensa 
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ihmiset iloitsevat. oikea sana ei tultuaan ole osoittanut kaikkia käsityksiä 
ja opetuksia hyviksi, vaan toiset kelvottomiksi ja toiset hyviksi. niin minä 
kerron näillekin vastaanväittäjille samoja ja samankaltaisia asioita, joista 
voi sanoa enemmän, jos on tarvetta. (5) Mutta nyt palaan käsillä olevaan 
aiheeseen.

10. Meidän opetuksemme on selvästi kaikkea inhimillistä opetusta suu-
rempi, sillä sen mukaan koko järjellisyys tuli kristukseksi ja ilmestyi meidän 
vuoksemme ja tuli ruumiiksi, järjeksi ja sieluksi. (2) Mitä tahansa filosofit ja 
lainsäätäjät ikinä ovatkaan ilmaisseet ja oivaltaneet hyvin, sen he ovat vai-
valla työstäneet sanasta saamansa osan mukaan, oivaltamalla ja näkemällä. 
(3) koska he eivät ole tienneet kaikkea, mikä sanaan, siis kristukseen, kuu-
luu, he ovat usein puhuneet toisiaan vastaan.

(4) näitä ennen kristusta eläneitä, jotka ihmisjärjen mukaan yrittivät 
pohtia ja tutkia asioita, vietiin oikeusistuimiin ja heitä syytettiin epäpyhik-
si ja taikauskoisiksi. (5) Heistä kaikkein voimakkaimmin tätä pyrkimystä 
edustanutta sokratesta syytettiin samoista asioista kuin meitä. Hänen ni-
mittäin sanottiin esittäneen uusia jumaluuksia ja kieltäytyneen pitämästä 
jumalina niitä, jotka valtio tunnustaa. (6) Hän opetti ihmisiä hylkäämään 
pahat henget ja jumaluudet, joiden teoista runoilijat olivat kertoneet. sok-
rates karkotti valtiostaan Homeroksen ja muut runoilijat, mutta kehotti 
heitä sen sijaan tutkivan järjen avulla lähestymään heille tuntematonta Ju-
malaa. Hän sanoi: ”kaikkeuden isää ja luojaa ei ole helppo löytää, eikä 
hänet löydettyään ole turvallista puhua hänestä kaikille.”

(7) tämän kuitenkin meidän kristuksemme on omalla voimallaan teh-
nyt. (8) kukaan ei ole ollut niin sokrateen vakuuttama, että olisi kuollut 
hänen oppinsa puolesta. sokrates kuitenkin tunsi osittain kristuksen, joka 
oli ja on sana ja joka on jokaisessa ihmisessä; joka profeettojen kautta julisti 
ennalta tulevia tapahtumia sekä sitä, mikä toteutui hänen itsensä kautta, 
kun hän otti osakseen meidän kärsimyksemme ja opetti nämä asiat. Hä-
nestä eivät ole vakuuttuneet ainoastaan filosofit ja oppineet, vaan myös 
käsityöläiset ja täysin oppimattomat, halveksien niin kunniaa, pelkoa kuin 
kuolemaakin. onhan tämä voima lähtöisin sanoin ilmaisemattomasta isäs-
tä eikä ihmisjärjestä.



Justinos Marttyyri110

11. Meitä ei tapettaisi eivätkä väärämieliset ihmiset ja pahat henget olisi 
meitä vahvempia, ellei jokaisen ihmisen täytyisi joka tapauksessa kuolla. 
tämän velkamme me maksamme kiitollisina. (2) kuitenkin me Crescensiä 
ja hänen kaltaisiaan järjettömiä ihmisiä silmällä pitäen katsomme hyväksi 
ja sopivaksi ottaa esiin, mitä ksenofon on sanonut.

(3) ksenofon on kertonut, kuinka Herakles tuli kolmen tien risteykseen 
ja tapasi siellä Hyveen ja paheen naishahmoiksi verhoutuneina. (4) pahe oli 
ylellisessä vaatteessa, viettelevänä ja niin kukoistavan näköisenä, että lumosi 
katseen välittömästi. Hän sanoi Herakleelle, että jos tämä seuraisi häntä, 
hän antaisi tämän viettää elämänsä nautinnossa ja koristautuneena sellai-
siin upeisiin vaatteisiin, jollaisia hänellä itsellään oli yllään. (5) Hyve, joka 
oli niin ulkonäöltään kuin vaatetukseltaankin karu, sanoi: ”Jos liityt minun 
seuraani, sinä et koristaudu mihinkään upeaan ja silmää hivelevään, joka 
menee menojaan ja tuhoutuu, vaan ikuiseen ja todelliseen kauneuteen.”

(6) Me olemme varmoja siitä, että jokainen, joka pakenee sitä, mikä 
näyttää hyvältä ja seuraa sitä, mitä pidetään karkeana ja järjettömänä, saa 
onnen osakseen. (7) pahuus verhoaa omat tekonsa siihen, mikä kuuluu hy-
veelle ja mikä on todellisuudessa hyvää. näin verhoutuessaan se jäljittelee 
katoamattomia asioita, mutta sillä itsellään ei ole minkäänlaista katoamat-
tomuutta eikä se kykene myöskään luomaan sitä. se orjuuttaa ihmisistä 
alhaiset verhoamalla oman kelvottomuutensa hyveeseen. (8) ne, joilla on 
ymmärrystä, halveksivat tätä ja ymmärtävät todellisen kauneuden ja katoa-
mattomuuden kuuluvan hyveelle.

tämä jokaisen järkevän ihmisen tulee käsittää, oli sitten kyse kristityistä 
tai kilvoittelijoista tai muista heidän kaltaisistaan ihmisistä, joiden tekoja 
runoilijat ovat kuvanneet niin kutsuttujen jumalten tekemiksi. He voivat 
päätellä tämän myös siitä, että me halveksimme kuoleman pakenemisen 
ajatusta.

12. niin minäkin, joka iloitsin platonin opetuksista ja olin kuullut kris-
tittyjä syytettävän, näin, kuinka pelottomasti he suhtautuivat kuolemaan 
ja kaikkeen muuhun, mitä pidetään pelättävänä. Minä käsitin, ettei heissä 
voi olla pahuutta ja nautinnonhalua. (2) kuka nautinnonhaluinen, hilli-
tön ja ihmislihalla mässäilyä hyvänä pitävä ihminen voisi toivottaa kuole-
man tervetulleeksi erkaantuakseen hyvinä pitämistään asioista? Eikö hän 
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pikemminkin kaikin keinoin pyrkisi aina vain jatkamaan tämänpuoleista 
elämäänsä ja kätkeytymään valtaapitäviltä? sellainen ihminen tuskin ilmi-
antaisi itseään tapettavaksi.

(3) pahat henget ovat jo saaneet aikaan sen, että jotkut pahat ihmiset 
ovat tehneet tällaista. (4) He tappoivat joitakuita meihin kohdistuneen 
väärän syytöksen perusteella, raastoivat kuulusteltaviksi meidän orjiamme, 
lapsia ja palvelustyttöjä, sekä pakottivat nämä kauheiden kidutusten avulla 
tunnustamaan meistä sellaisia sepitettyjä asioita, joita he itse tekevät julki-
sesti.

koska noista yksikään ei ole meidän tekojamme, me emme niistä myös-
kään välitä. syntymätön ja sanoin ilmaisematon Jumala on meidän ajatus-
temme ja tekojemme todistajana. (5) Miksi me emme julkisesti tunnustaisi 
väitettyjä tekoja hyviksi ja osoittaisi niitä jumalallisen filosofian mukaisiksi? 
Miksi emme sanoisi, että juhlimme kronoksen mysteereitä, kun surmaam-
me ihmisen tai että juomme itsemme täyteen verta, kuten meistä väitetään? 
silloinhan me tekisimme vain sitä samaa kuin te kunnioittaessanne omaa 
jumalankuvaanne, jonka päälle te ette pirskota ainoastaan järjettömien 
eläinten, vaan myös ihmisten verta; ja surmattujen veren pirskottajana on 
teidän kuuluisin ja ylhäisin henkilönne. Emmekö me voisi seurata Zeusta 
ja muita jumalia yhtymällä miehiin ja sekaantua häpeällisellä tavalla naisiin 
sekä vedota puolustukseksemme Epikuroksen ja runoilijoiden kirjoituk-
siin?

(6) koska me kuitenkin taivutamme ihmisiä karttamaan tuollaisia ope-
tuksia kuin myös niiden tekijöitä ja seuraajia, kuten nyt tässäkin kirjoituk-
sessa olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään, meitä vastaan tais-
tellaan monin eri tavoin. Mutta me emme siitä välitä, koska tiedämme, että 
Jumala, joka näkee kaiken, on oikeudenmukainen. (7) kunpa nytkin olisi 
joku, joka nousisi korkealle korokkeelle ja huutaisi järisyttävällä äänel lä: 
”Hävetkää, hävetkää te, jotka syytätte viattomia siitä, mitä itse teette jul-
kisesti, ja sälytätte itsellenne ja jumalillenne ominaisia tekoja sellaisten ih-
misten harteille, joilla ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. (8) kääntykää, 
tulkaa järkiinne!”

13. kun havaitsin sen pahuuden verhon, jonka pahat henget olivat levit-
täneet kristinuskon jumalallisten opetusten ylle muiden ihmisten karkot-
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tamiseksi sen piiristä, minä nauroin näiden valheiden keksijöille, heidän 
hämäykselleen ja yleiselle mielipiteelle. (2) tunnustan rukoilevani ja tais-
televani kaikin voimin, että minut havaittaisiin kristityksi – ei siksi, että 
platonin opetukset olisivat erilaisia kuin kristuksen, vaan koska ne eivät 
ole kaikessa samanlaisia, kuten eivät muidenkaan opetukset: stoalaisten, 
runoilijoiden ja historiankirjoittajien.

(3) kukin on puhunut hyvin, siltä osin kuin on nähnyt sen, mikä on 
yhdenmukaista jumalallisen sanan siemenen kanssa. niillä, jotka ovat pu-
huneet tärkeimmissä kohdissa ristiriitaisesti, ei näytä olleen horjumatonta 
ymmärrystä ja kumoamatonta tietoa. (4) se, minkä kaikki ovat sanoneet 
oikein, on meidän kristittyjen omaa. Jumalan jälkeen me kunnioitamme 
ja rakastamme syntymättömästä ja sanoin ilmaisemattomasta Jumalasta 
peräisin olevaa sanaa, koska hän tuli meidän vuoksemme ihmiseksi jotta 
hän kärsimyksistämme osallisena parantaisi meidät. (5) kaikki kirjoittajat 
kykenivät heihin istutetun sanan siemenen vuoksi näkemään todellisuu-
den hämärästi. (6) Jonkin asian siemen ja jäljittely, jotka on jaettu kyvyn 
mukaan, eivät ole sama kuin asia itse, jonka osallisuus ja jäljittely toteutuvat 
sanasta saadun armon mukaan.

Vetoomus oikeudenmukaisen tuomion puolesta

14. Me allekirjoittaneet pyydämme siis teitä allekirjoittamaan tämän lyhyen 
kirjoituksen ja saattamaan sen sopivaksi katsomallanne tavalla julkisuuteen, 
jotta myös muut oppisivat tuntemaan meidän näkemyksemme ja voisivat 
vapautua hyvään kohdistuvista harhaluuloista ja tietämättömyydestä. kos-
ka nämä ihmiset joutuvat omasta syystään rangaistaviksi, on syytä saattaa 
nämä asiat yleiseen tietoon.

(2) ihmisten luonnossa on tieto hyvästä ja pahasta. He tuomitsevat 
meidät, joita eivät tunne, sellaisista teoista, joita he sanovat häpeällisiksi. 
samalla he kuitenkin iloitsevat jumalista, jotka tekevät häpeällisiä tekoja. 
Vielä nytkin he vaativat ihmisiltä samanlaisia tekoja, mutta tuomitsevat 
meidät kuolemaan, vankeuteen tai muuhun sen kaltaiseen erityisrangais-
tukseen, ikään kuin me olisimme noita tekoja tehneet. näin he tuomitsevat 
itse itsensä eivätkä tarvitse muita tuomareita.
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15. [Minä olen oman kansani keskuudessa osoittanut halveksuntaa kelvot-
toman eksyttäjä simonin opetukselle.] (2) Jos julkistatte tämän kirjoituk-
sen, me saatamme sen kaikkien tietoon, jotta he, jos mahdollista, voisivat 
muuttaa mieltään. sillä ainoastaan sen vuoksi me olemme laatineet tämän 
kirjoituksen. (3) Järkevän tarkastelun valossa meidän opetuksemme eivät 
ole häpeällisiä, vaan kaikkea inhimillistä filosofiaa jalompia. Ja vaikka ei-
vät olisikaan, ne ovat yhtä kaikki erilaisia kuin sotadeolaisten, filenislaisten, 
arkhestratoslaisten, epikurolaisten sekä muiden näiden kaltaisten runoili-
joiden opetukset, joihin kaikki saavat tutustua niin suullisesti kuin kirjal-
lisestikin.

(4) Me lopetamme tähän, tehtyämme sen minkä voimme, ja rukoilem-
me vielä, että kaikki ihmiset kaikkialla voitaisiin katsoa totuuden arvoisik-
si. (5) kunpa tekin hurskauden ja filosofian arvon mukaisesti tuomitsisitte 
oman itsenne vuoksi oikeudenmukaisesti!
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Ensimmäinen päivä

Johdanto

1. kävellessäni eräänä aamuna pitkin pylväskäytävää vastaani tuli muuan 
mies seuralaisineen ja sanoi: – terve, filosofi. Heti näin sanottuaan hän 
kääntyi ja alkoi kävellä kanssani. Hänen ystävänsä seurasivat häntä. terveh-
dittyäni vuorostani häntä kysyin: – Mitä haluatte?

(2) Mies sanoi: – sokraatikko korinthos opetti minulle Argoksessa, et-
tei pidä halveksia eikä ylenkatsoa ketään, joka käyttää tuollaista asua. Häntä 
kannattaa kohdella kaikin tavoin ystävällisesti ja keskustella hänen kans-
saan, sillä sellainen keskustelu saattaa hyödyttää joko häntä itseään tai mi-
nua. on molempien etu, vaikka vain toinen hyötyisi. tämän vuoksi aina kun 
näen jonkun tuollaisessa asussa, lähestyn häntä mielelläni. samasta syystä 
olen halukkaasti puhutellut nyt sinua. Myös nämä toiset, jotka kulkevat 
kanssani, odottavat minun laillani kuulevansa sinulta jotakin hyödyllistä.

(3) – Mutta ”kenp’ olet urho sa uljas”, sanoin hänelle leikilläni. Hän ker-
toi minulle auliisti sekä nimensä että sukunsa. – nimeni on tryfon, hän 
sanoi. – olen ympärileikattu heprealainen, viimeaikaisen sodan pakolai-
nen. Asun kreikassa, pääasiassa korintissa. – Voiko filosofia, minä kysyin, 
– hyödyttää sinua yhtä paljon kuin oma lainantajasi ja profeettasi? – Miksi 
ei? Eivätkö filosofit puhu aina Jumalasta? hän sanoi. – Eivätkö heidän ky-
selynsä koske joka kerta hänen ykseyttään ja kaitselmusta? Eikö filosofian 
tehtävä ole juuri tutkia jumaluutta?

(4) – Varmasti, sanoin – näin myös me uskomme. Mutta enemmistö 
heistä ei ole lainkaan pohtinut, onko jumalia yksi vai useampia ja johdatta-
vatko he meitä kaikkia – ikään kuin tällä tiedolla ei olisi mitään tekemistä 
onnellisuuden kanssa. He yrittävät saada meidät vakuuttumaan vieläpä siitä, 
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että Jumala huolehtii maailmankaikkeudesta, sen olioista ja lajeista, mutta ei 
enää minusta, sinusta ja kustakin yksilöstä erikseen. Muutoinhan meidän ei 
täytyisi rukoilla häntä yötä päivää. (5) on helppo nähdä, mihin tämä heidät 
johtaa. ne, jotka uskovat tuolla tavoin, voivat pelottomasti ja vapaasti teh-
dä ja sanoa, mitä vain tahtovat, ilman rangaistuksen pelkoa tai toivoa saada 
Jumalalta mitään hyvää. kuinka voisi muutoin ollakaan? He väittävät, että 
asiat toistuvat aina samalla tavoin ja että minä ja sinä tulemme uudestaan 
elämään samalla tavalla, emme parempina emmekä huonompina. Eräät toi-
set taas uskovat, että sielu on kuolematon ja aineeton, ja päättelevät, etteivät 
joudu tuomittaviksi vaikka tekisivät jotain pahaa. koska sielu on aineeton, se 
ei voi kärsiä ja koska se on kuolematon, se ei tarvitse enää mitään Jumalalta.

(6) tryfon hymyili kohteliaasti ja sanoi: – Mitä sinä ajattelet? kerro 
meille, millainen käsitys sinulla on Jumalasta ja mikä on filosofiasi.

2. – kerron näkemykseni, sanoin, – sillä filosofia on totisesti Jumalan silmis-
sä ihmisen paras ja kallein omaisuus. se yksin johtaa häntä kohti ja yhdistää 
meidät häneen. ne, jotka ovat omistautuneet filosofialle, ovat  totisesti pyhiä. 
Mutta monikaan ei ymmärrä, mitä filosofia on ja minkä vuoksi se lähetettiin 
ihmisten luo. Mikäli tästä olisi yksi käsitys, ei olisi  platonisteja, stoalaisia, 
peripateetikkoja, teoreetikkoja ja pythagoralaisia. (2) tahdon selittää, miksi 
filosofiasta on tullut niin monimuotoinen. niitä, jotka ensin omistautuivat 
filosofialle ja saivat sen vuoksi arvostusta, seurasi toisia, jotka eivät keskit-
tyneet totuuden tutkimiseen. Hämmästyneinä edeltäjiensä kestävyydestä, 
itsehillinnästä ja uusista opeista he pitivät totuutena sitä, minkä itse kukin 
oli oppinut opettajaltaan. He vuorostaan välittivät näitä ja  vastaavia oppeja 
seuraajilleen, ja niin heitä alettiin kutsua oppi-isänsä mukaan.

(3) kun itse tahdoin tavata yhden näistä filosofeista, ryhdyin erään stoa-
laisen oppilaaksi. Vietin hänen kanssaan melkoisesti aikaa, mutta kun en 
ollut oppinut mitään uutta Jumalasta (sillä hän ei itse tiennyt Jumalasta mi-
tään eikä pitänyt sellaista oppia tarpeellisena), jätin hänet ja menin toisen 
luo. Häntä kutsuttiin peripateetikoksi, ja hän piti itseään viisaana. Muu-
taman päivän kuluttua hän vaati minua määrittelemään palkkionsa, jotta 
seurustelustamme olisi hyötyä. tästä syystä jätin myös hänet, sillä hän ei 
vaikuttanut lainkaan oikealta filosofilta.

(4) sieluni oli edelleen pakahtua halusta kuulla siitä, mikä on filosofialle 
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ominaista ja erityistä. siksi menin erään hyvin arvostetun pythagoralaisen 
luo. Hän oli mies, joka arvosti suunnattomasti viisauttaan. keskusteltua-
ni hänen kanssaan kerroin haluavani hänen oppilaakseen ja seuraajakseen. 
– Miksi? hän kysyi. – tunnetko jo musiikkia, astronomiaa ja geometriaa? 
kuinka luulet ymmärtäväsi mitään niistä asioista, jotka johdattavat onnel-
lisuuteen, jos sinulle ei ensin opeteta näitä? ne vetävät sielun pois aistein 
havaittavista asioista ja valmistavat sen sopivaksi vain järjelle käsitettäviä 
asioita varten. niin sielu voi mietiskellä sitä, mikä on kaunista ja hyvää. (5) 
Hän ylisti suuresti näitä oppiaineita ja sanoi niiden olevan välttämättömiä. 
Mutta kun tunnustin hänelle, etten tuntenut niitä, hän lähetti minut pois. 
olin ymmärrettävästi harmissani menetettyäni tämän tilaisuuden, etenkin 
kun uskoin hänen tienneen jotakin. Mutta kun mietin uudestaan, kuin-
ka paljon aikaa minun olisi pitänyt viettää näiden oppiaineiden parissa, en 
malttanut enää odottaa. (6) neuvottomuudessani päätin tavata myös plato-
nisteja, sillä myös he olivat hyvin tunnettuja. Vietin mahdollisimman paljon 
aikaa erään hieman aiemmin kaupunkiimme asettuneen, platonistien jou-
kossa arvostetun viisaan miehen luona. Edistyin joka päivä ja aineettomien 
asioiden oivaltaminen valtasi minut, teoria ideoista antoi sielulleni siivet. 
pian kuvittelin tulleeni viisaaksi ja typeryydessäni odotin heti tavoittavani 
Jumalan, sillä se on platonin filosofian päämäärä.

3. tässä mielentilassa ollessani halusin nauttia täydellisestä rauhasta ja 
”karttaa polkuja ihmisien”. silloin minulla oli tapana mennä erääseen paik-
kaan lähellä merta. kerran lähestyessäni tuota paikkaa aikomuksenani olla 
yksin eräs vanha mies seurasi minua pienen matkan päästä. Hän vaikutti 
mieheltä, jolla on nöyrät ja kunnioitettavat tavat. käännyin hänen puoleen-
sa, pysähdyin ja katsoin häntä tiukasti.

(2) – tunnetko minut? hän kysyi.
kielsin tuntevani.
– Miksi sitten tuijotat minua tuolla tavoin? hän kysyi.
– olen hämmästynyt tavatessani sinut täällä, vastasin, – en odottanut 

näkeväni täällä ketään.
Hän sanoi minulle: – olen huolissani eräistä perheeni jäsenistä. He ovat 

lähteneet kotoa jonnekin. olen tullut etsimään heitä. Mutta mitä sinä teet 
täällä?
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– tällaiset kävelyretket ilahduttavat minua, vastasin, – sillä voin kes-
kustella itsekseni, ilman että kukaan häiritsee minua. tällaiset paikat ovat 
parhaita mahdollisia filologiaa varten.

(3) – oletko siis filologi, hän kysyi, – sellainen, joka ei rakasta työtä eikä 
totuutta? Eikö olisi parempi yrittää olla käytännöllinen kuin saivarrella?

– Miten kukaan voi saavuttaa enemmän hyvää kuin osoittamalla, että 
järki hallitsee kaikkea? se, joka hallitsee filosofian, voi sen varassa ymmärtää 
muiden virheitä ja pyrkimyksiä ja huomata, etteivät he tee mitään  järkevää 
ja Jumalalle otollista. kukaan ei ole viisas ilman filosofiaa ja oikeanlaista 
päättelyä. kaikkien ihmisten pitäisikin omistautua filosofialle ja pitää sitä 
suurimpana ja arvokkaimpana tehtävänä – ja muita vasta toiseksi tai kol-
manneksi tärkeimpinä. Jos ne ovat riippuvaisia filosofiasta, ne ovat kohta-
laisen arvokkaita ja hyväksyttäviä, mutta jos niillä ei ole mitään tekemistä 
filosofian kanssa, ne ovat harjoittajilleen ala-arvoisia ja kehnoja.

(4) Hän keskeytti minut ja kysyi: – tekeekö filosofia siis onnelliseksi?
– ilman muuta, vastasin, – ja ainoastaan se.
– kerro siis, mitä filosofia on ja mitä on sen tuottama onnellisuus – ellei 

mikään estä sinua puhumasta.
– filosofia on tietoa siitä, mitä on olemassa, ja totuuden tuntemista. on-

nellisuus puolestaan on palkinto tästä tietämisestä ja ymmärtämisestä.
(5) – Mitä kutsut Jumalaksi? hän kysyi.
– Jumala on se, joka pysyy aina samalla tavoin muuttumattomana ja joka 

on kaikkien muiden olevien syy, vastasin.
Hän oli tyytyväinen kuulemaansa ja kysyi taas:
– Eikö viisaus ole yhteinen nimitys eri asioille? sillä jokaista, joka tietää 

jotakin eri taidoista, olipa se sitten sotataito, purjehdustaito tai lääkintä-
taito, kutsutaan viisaaksi. Eikö näin ole myös jumalallisten ja inhimillisten 
asioi den suhteen? Eikö olekin olemassa viisautta, joka auttaa ymmärtä-
mään inhimillisiä ja jumalallisia asioita ja sitten vielä korkeampaa viisautta, 
jumaluuden ja oikeudenmukaisuuden tuntemista?

– totta kai, vastasin.
(6) – onko siis ihmisen ja Jumalan tunteminen samankaltaista kuin 

musiikin, aritmetiikan, astronomian ja muun sellaisen?
– Ei missään tapauksessa, sanoin.
– sitten et ole vastannut minulle oikein, hän sanoi. – sillä toiset asiat 
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ymmärretään oppimalla tai käytännön kautta, toiset taas saamme tietää nä-
kemällä. Jos joku kertoisi sinulle, että intiassa elää olento, joka ei muistuta 
mitään toista, vaan on sellainen ja tällainen, monimuotoinen ja monivärinen, 
et tuntisi sitä, ennen kuin näkisit sen. Et pystyisi kuvaamaan sitä, ellet kuu-
lisi siitä joltakulta sellaiselta, joka on nähnyt sen.

(7) – En varmastikaan, sanoin.
– kuinka siis filosofit voivat ymmärtää oikein Jumalaa tai puhua mitään, 

mikä on totta? Heillä ei voi olla tietoa hänestä, koska he eivät ole koskaan 
nähneet eivätkä kuulleet häntä.

– Mutta ei Jumala ole kuten muut elolliset olennot, jotka voidaan nähdä 
silmin, isä. Hänet voi saavuttaa ainoastaan järjen avulla kuten platon sanoo, 
ja minä uskon häntä.

4. – onko järkemme niin voimallinen? hän kysyi. – Eikö se pikemminkin 
tee havaintoja aistien kautta? Voiko ihmisen järki nähdä Jumalan muutoin 
kuin pyhän Hengen auttamana?

– platonin mukaan järjen katse kykenee siihen. se on annettu meille 
siksi, että juuri sen avulla, kun se itsessään on puhdas, voisimme nähdä itse 
olevaisen. Hän on syy kaikkeen, jonka järki hallitsee. Hänellä ei ole väriä, ei 
muotoa, ei kokoa eikä mitään, minkä silmä näkee. platonin mukaan hän on 
jotain sellaista, joka on kaiken olevaisen tuolla puolen, sanoin kuvaamaton, 
yksin kaunis ja hyvä. Hän tulee odottamatta puhtaisiin sieluihin, koska ne 
ovat hänelle sukua ja haluavat nähdä hänet.

(2) – Millä tavoin me olemme sukua Jumalalle? hän kysyi. – onko sie-
lukin jumalallinen ja kuolematon ja osa tuota kuninkaallista järkeä itseään? 
Voimmeko myös me sen tavoin helposti järjellämme tavoittaa jumaluuden 
ja siten jo olla onnellisia?

– Varmasti, sanoin.
– ovatko kaikkien elävien olentojen sielut samanlaisia, hän kysyi, – vai 

onko ihmisen sielu erilainen kuin hevosen tai aasin?
– Ei, vaan kaikilla on samanlainen sielu.
(3) – Voivatko siis sekä hevoset että aasit nähdä Jumalan tai ovatko ne 

joskus nähneet hänet?
– Eivät, vastasin. – sillä eivät edes useimmat ihmiset ole nähneet hän-

tä, vaan ainoastaan ne, jotka elävät oikein ja ovat oikeudenmukaisuuden ja 
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kaikkien muiden hyveiden puhdistamia.
– ihminen ei siis näe Jumalaa siksi, että hän on sukua tälle eikä siksi, että 

hänellä on järki, vaan siksi, että hän on hillitty ja oikeudenmukainen?
– Juuri niin, vastasin. – Ja siksi, että hänellä on kyky käsittää Jumala.
– Miten on, voivatko lampaat ja vuohet toimia jollakin tavalla väärin?
– Eivät voi, vastasin.
(4) – sinun päättelysi mukaan siis myös nämä eläimet voivat nähdä Ju-

malan?
– Eivät voi, sillä niiden ruumis estää sen.
– Jos nämä eläimet pystyisivät puhumaan, voit olla varma, että niillä oli-

si parempi syy pilkata meidän ruumistamme. Mutta jättäkäämme nyt tämä 
ja olettakaamme, että asia on niin kuin sanot. kerro minulle tämä: näkeekö 
sielu Jumalan vielä ollessaan ruumiissa vai vasta jätettyään sen?

(5) – Järjen avulla se on mahdollista myös silloin, kun sielu on vielä ih-
misessä, mutta etenkin sitten, kun se on vapautettu ruumiista ja on erillään 
siitä. silloin se saavuttaa sen, mitä se on aina rakastanut.

– Entä muistaako sielu näkemänsä, kun se on taas palannut ihmiseen?
– En usko, vastasin.
– Mitä hyötyä saavat sitten ne, jotka ovat nähneet Jumalan? onko se, 

joka on nähnyt Jumalan, millään tavalla parempi kuin se, joka ei ole nähnyt, 
jos hän ei muista näkemäänsä?

(6) – En osaa vastata, sanoin.
– Entä millä tavoin joutuvat kärsimään ne sielut, jotka tuomitaan arvot-

tomiksi näkemään Jumala?
– niiden rangaistus on se, että ne vangitaan erilaisten petoeläinten ruu-

miiseen.
– tietävätkö ne siis, mitä syntiä ne ovat tehneet ja että ne juuri siitä 

syystä ovat tässä ruumiissa?
– Enpä usko.
(7) – näyttää siis siltä, ettei niiden rangaistuksesta ole mitään hyötyä. 

Väittäisin pikemminkin, että niitä ei lainkaan rangaista, jos ne kerran eivät 
ole tietoisia rangaistuksestaan.

– Eipä niin.
– senpä tähden sielut eivät näe Jumalaa eivätkä siirry toiseen ruumii-

seen. Muutenhan ne tietäisivät, että niitä rangaistaan tällä tavoin ja pel-



123Dialogi tryfonin kanssa

käisivät myöhemmin tehdä mitään syntiä. Mutta siitä olen kanssasi samaa 
mieltä, että sielut voivat ymmärtää Jumalan olevan olemassa ja oikeuden-
mukaisuuden ja hurskauden olevan tavoiteltavaa, hän sanoi.

– olet oikeassa, vastasin.

5. – nuo filosofit eivät tiedä mitään näistä asioista, sillä he eivät osaa edes 
sanoa, mikä sielu on.

– siltä näyttää.
– Eikä sielua pitäisi kutsua kuolemattomaksi. Jos se on kuolematon, se 

ei selvästikään ole edes syntynyt.
– Jotkut platonisteiksi kutsutut väittävätkin, ettei sielu synny eikä kuo-

le.
– Väitätkö, ettei maailmakaan ole syntynyt?
– Jotkut väittävät näin, mutta en itse ole heidän kanssaan samaa mieltä.
(2) – siinä teet oikein. sillä mitä syytä olisi uskoa, ettei ruumis olisi 

saanut alkuaan jostain – onhan se luja, vastustuskykyinen, osista yhdistetty 
ja se muuttuu, sekä rappeutuu että uudistuu, joka päivä. Mutta jos maailma 
on syntynyt, täytyy myös sielujen olla syntyneitä. Eivätkä ne luultavasti ole 
ikuisia. ne tehtiin ihmisiä ja muita eläviä olentoja varten, vaikka ne oli-
sivatkin syntyneet erillään, kuten väität, eivätkä yhdessä oman ruumiinsa 
kanssa.

– luulen, että olet oikeassa.
– sielut eivät siis ole kuolemattomia?
– Eivät, sillä myös maailma näyttää saaneen jostain alkunsa.
(3) – Mutta en tosiaankaan väitä kaikkien sielujen kuolevan, sillä sehän 

olisi oikea onnenpotku pahantekijöille. Miten siis on? Hurskaiden sielut 
jäävät parempaan paikkaan kun taas jumalattomien ja pahantekijöiden 
sielut joutuvat pahempaan paikkaan odottamaan tuomion aikaa. näin ne, 
jotka ovat Jumalalle arvollisia, eivät kuole koskaan, mutta toisia rangaistaan 
niin kauan kuin Jumala sallii heidän olevan olemassa ja tahtoo heitä ran-
gaistavan.

(4) – olet siis samaa mieltä kuin platon. ”timaioksessa” hän sanoo, että 
maailma voi hävitä ja kadota, koska se on luotu, mutta sitä ei hävitetä eikä 
sen kohtalona ole kuolema, koska Jumala ei sitä tahdo. Eikö sinun mielestä-
si samaa voida sanoa sielusta ja yleisesti ottaen kaikesta?
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– kyllä, hän sanoi. – sillä kaikki, mikä on Jumalan jälkeen syntynyt tai 
tulee kerran syntymään, on olemukseltaan katoavaista. se voidaan pyyhkäistä 
pois eikä sitä enää ole, sillä ainoastaan Jumala on syntymätön ja katoamaton. 
Juuri siksi hän on Jumala, mutta kaikki muu on hänen jälkeensä syntynyttä 
ja katoavaista. (5) tämän vuoksi myös sielut kuolevat ja niitä rangaistaan. Jos 
ne olisivat syntymättömiä, ne eivät voisi tehdä syntiä. ne eivät olisi täynnä 
typeryyttä, eivätkä toisinaan pelokkaita, toisinaan taas uskaliaita. ne eivät 
vapaaehtoisesti muuttaisi milloin sikoihin, milloin käärmeisiin tai koiriin. 
Jos ne kerran ovat syntymättömiä, ei tosiaan olisi oikein pakottaa niitä, on-
han kaikki syntymätön samanlaista, yhtäläistä ja samanarvoista, eikä toista 
pidä asettaa toisen edelle voimassa eikä kunniassa. (6) siksi ei olekaan ole-
massa monia erilaisia syntymättömiä. Jos niiden välillä olisi jokin ero, et 
löytäisi syytä tähän eroon, vaikka kuinka etsisit ja antaisit ajatuksesi lentää 
aina äärettömyyteen saakka. lopulta väsyisit ja päättelisit, että on vain yksi 
syntymätön ja kutsuisit tätä kaiken alkusyyksi.

– Jäikö tämä huomaamatta platonilta ja pythagoraalta, minä kysyin, 
– noilta viisailta miehiltä, jotka ovat meille filosofian tuki ja turva?

6. – Minulle on ihan sama, ajatteliko platon, pythagoras tai joku muu näin. 
tämä on totuus, ja seuraavasta voit sen oppia. sielu on joko itsessään elä-
mä tai sillä on elämä. Jos se on itsessään elämä, se voi tehdä jonkin muun 
eläväksi, mutta ei itseään, aivan kuten liike saa jonkin toisen liikkumaan, 
mutta ei itseään. kukaan ei kiellä sitä, että sielu elää. Jos se elää, se ei elä 
siksi, että se on elämä, vaan siksi, että se on osallisena elämään. Mutta se, 
mikä on osallinen jostakin, on jotakin muuta kuin se, mihin se on osallinen. 
(2) sielu on osallinen elämään, koska Jumala haluaa sen elävän. Vastaavasti 
se ei ole osallinen elämään, kun Jumala ei enää tahdo sen elävän. sillä elämä 
ei ole sen oma ominaisuus niin kuin se on Jumalan ominaisuus. ihminen 
ei elä ikuisesti eikä ruumis ole aina yhdessä sielun kanssa, vaan kun tämän 
harmonian pitää purkaantua, sielu jättää ruumiin eikä ihmistä enää ole. sa-
malla tavoin kun sielun täytyy lakata olemasta, elävä henki erkanee siitä, 
eikä sielua enää ole, vaan se otetaan jälleen sinne, mistä se tuli.

7. – Jos edes nämä filosofit eivät tunne totuutta, minä kysyin, – voiko ku-
kaan pitää ketään opettajanaan tai saada mistään hyötyä?
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– kauan sitten, paljon ennen kaikkia näitä arvostettuja filosofeja, eli au-
tuaita, oikeamielisiä ja Jumalan rakastamia miehiä. He puhuivat jumalalli-
sessa hengessä ja ennustivat tulevia asioita, joita juuri nyt tapahtuu. Heitä 
kutsutaan profeetoiksi. Vain he näkivät totuuden ja ilmoittivat sen ihmisille. 
He eivät liehakoineet eivätkä pelänneet ketään. He eivät tavoitelleet kunni-
aa, vaan puhuivat ainoastaan sen, minkä he olivat pyhän Hengen täyttäminä 
kuulleet ja nähneet. (2) Heidän kirjoituksensa ovat vielä nytkin olemassa, 
ja ne ovat suureksi hyödyksi sille, joka lukee niitä ja uskoo niihin. niistä saa 
tietoonsa kaiken alkuperän ja lopun sekä kaiken muun, mitä filosofin tulee 
tietää. profeetat eivät esittäneet kirjoituksissaan todisteluja, sillä he olivat 
totuuden luotettavia todistajia, kaiken todistelun yläpuolella. Menneet ja 
nykyiset tapahtumat pakottavat uskomaan siihen, mitä heidän kauttaan on 
sanottu. (3) Heitä kannattaa uskoa myös heidän tekemiensä voimatekojen 
vuoksi, sillä he ylistivät kaikkeuden luojaa, isää Jumalaa, ja ilmoittivat hä-
nen poikansa, kristuksen, jonka hän lähetti. tätä väärät profeetat, jotka ovat 
täynnä eksyttävää saastaista henkeä, eivät ole tehneet ennen eivätkä tee nyt, 
vaan he julkeavat tehdä eräänlaisia ihmeitä hämmästyttääkseen ihmisiä ja 
ylistävät eksytyksen henkiä ja riivaajia. rukoile siis ennen kaikkea sitä, että 
valon portit avataan sinulle. sillä eivät kaikki näe eivätkä ymmärrä näitä, 
vaan ainoastaan se, jolle Jumala ja hänen kristuksensa antaa ymmärryksen.

8. – Hän sanoi tämän ja vielä paljon muuta, minkä kertomiseen ei nyt ole 
aikaa. sitten hän lähti ja kehotti seuraamaan näitä opetuksia. En nähnyt 
häntä enää. Mutta välittömästi tuli syttyi sielussani. rakkaus profeettoja ja 
kristuksen ystäviä kohtaan valtasi minut. pohtiessani itsekseni hänen sano-
jaan ymmärsin, että tämä oli ainoa varma ja hyödyllinen filosofia. (2) tästä 
syystä olen siis filosofi. tahtoisin, että myös kaikki muut päättäisivät minun 
laillani olla torjumatta Vapahtajan sanoja. sillä ne ovat itsessään pelättävät 
ja riittävät pelottamaan ne, jotka ovat poikenneet oikealta tieltä. Mutta ne, 
jotka noudattavat niitä, saavat ihanimman levon. Jos siis lainkaan kannat 
huolta itsestäsi, tavoittelet pelastusta ja uskot Jumalaan – näenhän, ettei 
tämä asia ole sinulle tuntematon – saatat tulla tuntemaan Jumalan kristuk-
sen ja täydelliseksi tultuasi elää onnellisena.
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i Jumala on solminut uuden liiton kristuksessa

Uusi liitto kumoaa vanhan liiton

8. (3) sanottuani tämän, parahin [pompeius], tryfonin seuralaiset nauroi-
vat, mutta hän itse sanoi hymyillen: – Hyväksyn kaiken muun sanomasi ja 
ihailen kiihkoasi jumalallisia asioita kohtaan, mutta sinun olisi kannattanut 
vielä omistautua platonin tai jonkun muun ajattelijan filosofian opiskeluun 
ja harjoittaa näin kestävyyttä, itsehillintää ja kohtuullisuutta. se olisi pa-
rempi kuin joutua valheellisten sanojen pettämäksi ja seurata arvottomia 
miehiä. sillä jos olisit pitänyt kiinni jostakin filosofian opettamasta elämän-
tavasta ja elänyt nuhteettomasti, sinulla olisi vielä jäljellä toivo paremmasta 
kohtalosta. Mutta kun olet kääntynyt pois Jumalasta ja pannut toivosi ih-
miseen, millainen pelastus sinua enää odottaa? (4) Mutta jos tahdot kuun-
nella minua – sillä pidän sinua jo ystävänäni – niin ympärileikkauta ensin 
itsesi, noudata sitten sapattia, niin kuin siitä on säädetty, juhla-aikoja ja Ju-
malan uusia kuita ja lyhyesti sanoen tee kaikki, mitä on kirjoitettu lakiin. 
kenties silloin saat armon Jumalalta. Mutta kristusta, jos hän tosiaankin 
on syntynyt ja on jossain olemassa, ei voida tuntea. Hän ei edes itse tunne 
itseään, eikä hänellä ole mitään voimaa ennen kuin Elia tulee voitelemaan 
hänet ja tekee hänet kaikille tunnetuksi. Mutta te uskotte tyhjänpäiväiseen 
huhuun, keksitte itsellenne jonkun kristuksen ja hänen vuokseen te nyt 
sokeina hukutte.

9. – Annan sinulle anteeksi, ystäväni, minä sanoin, – ja antakoon myös Ju-
mala sinulle anteeksi, sillä et tiedä, mitä puhut. kirjoituksista tietämättömät 
opettajat ovat saaneet sinut vakuuttumaan ja ennustajan tavoin puhut, mitä 
mieleen juolahtaa. Jos olet halukas kuuntelemaan kertomusta hänestä, huo-
maat, ettemme ole eksyksissä emmekä lakkaa tunnustamasta häntä, vaikka 
ihmiset syyttäisivät meitä tai pahin tyranni pakottaisi kieltämään hänet. 
osoitan sinulle, tässä ja nyt, että emme ole uskoneet tyhjiä taruja ja pe-
rusteettomia sanoja vaan jumalallisen hengen täyttämiä sanoja, jotka ovat 
tulvillaan voimaa ja täynnä armoa.



127Dialogi tryfonin kanssa

(2) tryfonin seuralaiset purskahtivat uudestaan nauruun ja huutelivat 
hävyttömästi. nousin lähteäkseni. Mutta tryfon tarttui vaatteeseeni ja sa-
noi, ettei hän päästäisi minua, ennen kuin olisin täyttänyt lupaukseni.

– Älkööt seuralaisesi sitten metelöikö, sanoin, – älköötkä käyttäytykö 
noin häpeällisesti. Jos he haluavat kuunnella, olkoot hiljaa tai, jos heillä on 
jotain tärkeämpää tekemistä, lähtekööt pois. Mutta menkäämme me jon-
nekin, levätkäämme ja käykäämme sitten keskustelu loppuun asti.

(3) tryfon piti ehdotustani hyvänä ja päätimme mennä pylväskäytävän 
keskiosaan. kaksi hänen seuralaisistaan meni matkoihinsa naureskellen ja 
pilkaten meidän intoamme. tulimme paikkaan, jossa on molemmin puo-
lin kivestä tehtyjä istuimia, ja muut tryfonin seuralaiset istuutuivat toiselle 
puolelle. Joku heistä mainitsi Juudeassa riehuneen sodan ja he keskustelivat 
siitä.

10. kun he olivat lopettaneet, aloin taas puhua heille:
– syytättekö meitä mistään muusta, ystävät, kuin siitä, ettemme elä lain 

mukaan emmekä esivanhempienne tavoin ympärileikkauta itseämme em-
mekä teidän laillanne vietä sapattia? Vai herjaatteko myös elämän tapaamme 
ja moraaliamme? oletteko tekin uskoneet meistä, että syömme ihmislihaa 
ja että juhliemme jälkeen sammutamme lamput ja osallistumme riettaisiin 
yhdyntöihin? Vai tuomitsetteko meidät yksin noudattamiemme oppien 
vuoksi ja siksi, ettemme usko siihen, mikä teidän mielestänne on totta?

(2) – Juuri tämä viimeksi mainittu meitä hämmästyttää, sanoi tryfon. 
– Mutta emme usko teihin kohdistettuihin syytöksiin, joita monet esittävät, 
sillä ne ovat liian vastenmielisiä ihmisluonnolle. sitä paitsi määräykset, jot-
ka ovat niin kutsutussa evankeliumissanne, ovat niin ihmeelliset ja suuret, 
että luulen, ettei kukaan pysty niitä noudattamaan. olen nimittäin nähnyt 
sen vaivan, että olen lukenut ne. (3) Mutta meitä ihmetyttää eniten se, että 
vaikka te sanotte olevanne hurskaita ja pidätte itseänne muista poikkeavina, 
te ette millään tavoin erotu heistä ettekä noudata pakanoista poikkeavaa 
elämäntapaa. te ette noudata juhla-aikoja ettekä sapattia, ettekä ympäri-
leikkaa poikianne. lisäksi te panette toivonne ristiinnaulittuun mieheen 
ja odotatte saavanne jotain hyvää Jumalalta, vaikka ette noudata hänen käs-
kyjään. Etkö ole lukenut, että ”poistettakoon kansansa parista jokainen, jota 
ei ole ympärileikattu … kahdeksantena päivänä” (1. Moos. 17:14)? samoin 
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on määrätty myös muukalaisista ja rahalla lunastetuista orjista. (4) te suo-
rastaan halveksitte tätä liittoa ja ylenkatsotte sen seuraukset ja yritätte us-
kotella meille tuntevanne Jumalan, vaikka ette tee mitään sellaista, mitä 
jumalaapelkäävät tekevät. kuulisin erittäin mielelläni, voitko puolustau-
tua ja osoittaa, mihin panette toivonne, kun ette noudata lakia. sen jälkeen 
voimme samalla tavoin yhdessä tutkia muut kiistanalaiset asiat.

11. – tryfon, minä sanoin, – aikojen alusta asti ei ole ollut eikä tule ketään 
toista Jumalaa kuin se, joka on tehnyt ja järjestänyt tämän kaiken. Emme 
me kuvittele, että meidän Jumalamme olisi eri kuin teidän Jumalanne vaan 
se sama, joka johdatti ”teidän isänne Egyptin maasta väkevällä kädellä ja 
kohotetulla käsivarrella” (5. Moos. 5:15). Me emme ole panneet toivoamme 
kehenkään toiseen kuin häneen, johon myös te panette toivonne – Abraha-
min, iisakin ja Jaakobin Jumalaan, sillä ketään toista ei ole. Mutta toivoamme 
emme ole saaneet Mooseksen tai lain välityksellä, muutoinhan toimisimme 
samalla tavalla kuin te. (2) tryfon, olen lukenut, että on olemassa lopullinen 
laki ja liitto, muita sitovampi, jota kaikkien Jumalan perintöosaa tavoittele-
vien ihmisten pitää kunnioittaa. Horebilla annettu laki on jo vanhentunut 
ja se oli tarkoitettu vain teille, mutta tämä uusi on puolestaan kaikille. laki, 
joka on annettu aikaisempaa lakia vastaan, kumoaa aiemman. samoin myö-
hemmin tehty liitto lopettaa aikaisemman liiton. ikuinen ja lopullinen laki, 
kristus, on annettu meille ja se on luotettava liitto, jonka jälkeen ei tarvita 
lakia, ei määräystä, ei käskyä.

(3) Vai etkö ole lukenut, mitä Jesaja sanoo ( Jes. 51:4–5): ”kuuntele mi-
nua kansani, kansakunnat tarkatkaa sanojani, sillä laki lähtee minusta ja 
minun oikeuteni tulee kansojen valoksi. Minun vanhurskauteni on lähel-
lä, minä tuon pelastuksen ja minun käsivarteeni kansat panevat toivonsa.” 
Ja Jeremiaan kautta Jumala puhuu tästä samasta uudesta liitosta näin ( Jer. 
31:31–32): ”tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton israelin 
kansan ja Juudan kansan kanssa. tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, 
jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein 
heidät pois Egyptin maasta.”

(4) Jumala siis julisti tekevänsä uuden liiton ja antavansa sen kanso-
jen valoksi. Me näemme ja olemme varmoja, että ristiinnaulitun Jeesuk-
sen kristuksen nimen kautta ihmiset ovat kääntyneet pois epäjumalista ja 
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muusta vääryydestä Jumalan puoleen ja ovat kuoleman uhatessakin olleet 
uskollisia ja harjoittaneet hurskautta. täten kaikki voivat päätellä näistä 
töistä sekä niitä seuraavasta voimasta, että hän on uusi laki ja uusi liitto, nii-
den toivo, jotka kaikista kansoista odottavat Jumalalta hyvää osaa. (5) sillä 
me olemme todellinen hengellinen israel, Juudan, Jaakobin, iisakin ja Abra-
hamin suku, jonka Jumala hyväksyi ympärileikkaamattomana uskon vuoksi 
ja jota hän siunasi ja kutsui monien kansojen isäksi. Meidät on tuotu tämän 
ristiinnaulitun kristuksen kautta Jumalan luo. tämä käy ilmi keskustelum-
me edetessä.

Jeesuksen uhrikuolema ja sydämen ympärileikkaus  
syrjäyttävät vanhan liiton rituaalit

12. Jatkoin vielä ja esitin, kuinka Jesaja julistaa myös toisin sanoin ( Jes. 
55:3–5):

”kuulkaa minun sanojani ja sielunne saa elää. Minä teen ikuisen liiton 
teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskollinen, niin kuin olin uskol-
linen Daavidille. Hänet minä annoin todistajaksi kansoille. kansat, jotka 
eivät tunne sinua, huutavat sinua avuksi, kansat, jotka eivät tiedä sinusta, 
etsivät luotasi turvapaikkaa sinun Jumalasi, israelin pyhän tähden, sillä hän 
on kirkastanut sinut.” (2) Juuri tätä lakia te olette halveksineet ja hänen uut-
ta pyhää liittoaan olette väheksyneet, ettekä nytkään ota sitä vastaan ettekä 
käänny pois pahoista teoistanne. sillä vieläkin ”teidän korvanne on lukittu, 
teidän silmänne on sokaistu ja sydän paadutettu” ( Jes. 6:10 = Ap. t. 28:27 
= Matt. 13:15). Jeremia on julistanut, kuitenkaan te ette kuule. lainsäätäjä 
on saapunut, mutta te ette näe. köyhille julistetaan ilosanomaa ja sokeat 
näkevät, mutta te ette ymmärrä.

(3) te kuvittelette saavuttavanne paljon lihan ympärileikkauksella, 
mutta todellisuudessa tarvitsette toisen ympärileikkauksen. Uusi laki vaatii 
teitä viettämään jatkuvaa sapattia, mutta te luulette olevanne hurskaita, kun 
pidättäydytte työstä yhtenä päivänä, vaikka ette edes ymmärrä, miksi niin 
on määrätty. samoin te väitätte täyttävänne Jumalan tahdon, kun syötte 
happamatonta leipää, mutta ei se miellytä Herraa meidän Jumalaamme. Jos 
joku teidän joukossanne vannoo väärin tai on varas, hän lopettakoon sellai-
sen toiminnan. Jos avionrikkoja, hän tehköön parannuksen. silloin hän on 
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viettänyt oikean ja todellisen Jumalan sapatin. Jos jonkun kädet eivät ole 
puhtaat, hän pesköön ne ja olkoon puhdas.

13. Jesaja ei lähettänyt teitä kylpyyn pestäksenne siellä pois murhan ja muut 
synnit, joita kaikki meren vesikään ei riittäisi puhdistamaan. Hän luonnol-
lisesti puhuu muinaisten aikojen pelastavasta pesusta, joka kulki katuvien 
mukana. He eivät enää tule puhtaaksi pukkien ja lampaiden verellä eivätkä 
hiehon tuhkalla tai parhaan vehnäjauhon uhraamisella, vaan uskosta kris-
tuksen veren ja hänen kuolemansa kautta. Hän kuoli juuri tämän vuoksi, 
niin kuin Jesaja itse on puhunut ( Jes. 52:10–54:6):

(2) ”Herra on osoittanut pyhän käsivartensa voiman kaikkien kansojen 
silmien edessä, niin että maan kaikki kansat ja ääret näkevät pelastuksen, 
jonka meidän Jumalamme on tuonut. pois, pois, lähtekää sieltä! saastaiseen 
älkää koskeko, lähtekää sen keskeltä, pitäkää itsenne puhtaina, te Herran 
astioiden kantajat! teidän ei tarvitse lähteä hätäillen, sillä teidän edellänne 
kulkee Herra, israelin Jumala, joka kokoaa teidät yhteen. katso, minun pal-
velijani toimii viisaasti: häntä ylistetään ja kunnioitetaan suuresti. (3) kui-
tenkin monet järkyttyvät sinut nähdessään – niin halveksivat ihmiset sinun 
muotoasi ja ulkonäköäsi. Hän saattaa kuitenkin vielä ihmetyksiin kansat, 
hänet nähdessään kuninkaat sulkevat suunsa, sillä ne, joille hänestä ei ole 
kerrottu, heräävät näkemään, ja ne, jotka eivät ole kuulleet, silloin käsittä-
vät.

Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? kuka ymmärtää Her-
ran käsivarren voiman? Me olemme julistaneet hänen edessään kuin lapset, 
kuin vesat kuivassa maassa. (4) Hänellä ei ollut muotoa eikä komeutta. Me 
katselimme häntä, mutta hän ei ollut ihailtava eikä kaunis. Hänen hahmon-
sa oli halveksittava, hän oli ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tut-
tava. siksi hän käänsi kasvonsa pois. Halveksittu hän oli, eikä häntä pidetty 
minään. Hän kantaa meidän syntimme ja kärsii meidän vuoksemme, ja me 
uskoimme hänen kokevan tuskaa, kipua ja piinaa. (5) Meidän syntimme 
olivat hänet lävistäneet ja meidän rikkomuksemme hänet ruhjoneet. Hän 
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me 
olemme parantuneet. Me kaikki harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jo-
kainen kääntyi omalle tielleen. Herra pani meidän syntimme hänen kannet-
tavakseen. Häntä piinattiin, mutta hän ei suutansa avannut. kuin lammas, 
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jota viedään teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, 
ei hänkään suutansa avannut. (6) Häntä nöyryytettiin ja hänen tuomionsa 
pantiin täytäntöön. kuka voi saada selville hänen sukunsa? Hänen henken-
sä otettiin pois maan päältä, hän joutui kuolemaan minun kansani rikko-
musten tähden. Minä rankaisen jumalattomia hänen hautaamisestaan ja 
rikkaita hänen kuolemastaan. Hän ei ollut tehnyt vääryyttä, eikä petos ollut 
noussut hänen huulilleen.

Herra haluaa puhdistaa hänet kivusta. Jos te annatte hänet sovitus-
uhriksi, teidän sielunne saa nähdä sukunne jatkuvan. (7) Herra haluaa pääs-
tää hänen sielunsa piinasta, näyttää hänelle valon ja tehdä hänet ymmärtä-
väiseksi, vanhurskauttaa vanhurskaan, joka palvelee monia hyvin. Hän kan-
taa meidän syntimme. sen tähden hän perii monet, hän jakaa mahtavien 
saaliit, koska hänet annettiin kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten 
joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, ja hänet annettiin alttiiksi 
heidän syntiensä tähden.

(8) riemuitse, hedelmätön, sinä joka et ole koskaan synnyttänyt! Huu-
da riemusta, iloitse, sinä joka et ole synnytyskipuja kokenut! nyt sinulla, 
hylätyllä, on enemmän lapsia kuin konsanaan aviovaimolla, sanoo Herra. 
tee telttasi sija suureksi, levitä säästelemättä kangasta asumustesi katok-
si! pidennä köydet, iske lujaan vaarnat! sinä laajenet oikealle ja sinä leviät 
vasemmalle, sinun jälkeläisesi perivät pakanat ja asuttavat autioiksi jääneet 
kaupungit. (9) Älä pelkää, vaikka sinut on nöyryytetty, älä häpeile, vaikka 
sinua on soimattu. sinä saat unohtaa ikuisen nöyryytyksen etkä enää ole 
muistava leskeytesi häpeää, sillä Herra on tehnyt itselleen nimen ja sinun 
lunastajaasi kutsutaan kaikkialla maan piirissä israelin Jumalaksi. Herra on 
kutsunut sinua kuin hylättyä vaimoa, joka on toivonsa menettänyt, kuin 
vaimoa, jota on nuoruudesta asti vihattu.”

14. Me olemme siis tulleet osallisiksi uskosta parannuksen ja pesun kautta, 
joka on määrätty Jumalan kansan syntien vuoksi, kuten Jesaja julistaa. Me 
tiedämme, että tämä sama kaste, josta hän on ennalta puhunut ja joka yksin 
voi puhdistaa katuvat, on elämän vesi. Vesisäiliöt, jotka te olette itsellenne 
kaivaneet, ovat rikki eivätkä hyödytä teitä mitenkään. sillä mitä hyötyä on 
pesusta, joka puhdistaa ainoastaan lihan ja ruumiin? (2) peskää sielunne kii-
vaudesta ja ahneudesta, kateudesta ja vihasta – ja katso, ruumis on puhdas.
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sillä happamattoman leivän vertauskuvallinen merkitys on se, että te ette 
tekisi vanhan pahuuden hapattamia tekoja. Mutta te olette ymmärtäneet 
kaiken lihallisesti ja pidätte hurskaana tällaisten tekojen tekemistä, vaikka 
sielunne ovat täynnä petosta ja kerta kaikkiaan kaikkea pahaa. (3) siksi kun 
olitte syöneet seitsemän päivää happamatonta leipää, te saitte Jumalalta 
määräyksen valmistaa itsellenne uutta hapatetta. saitte siis käskyn tehdä 
toisenlaisia tekoja, ettekä toistaa entisiä alhaisia tekoja.

osoittaakseni, että juuri tätä uusi lainsäätäjä odottaa teiltä, viittaan 
uudes taan edellä mainitsemiini sanoihin sekä toisiin, jotka jätin pois. Jesaja 
sanoo näin ( Jes. 55:3–13): (4) ”kuulkaa minua ja teidän sielunne saa elää. 
Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskolli-
nen, niin kuin olin uskollinen Daavidille. Hänet minä annoin todistajaksi 
kansoille, kansojen hallitsijaksi ja käskijäksi. kansat, jotka eivät tunne sinua, 
huutavat sinua avuksi. kansat, jotka eivät tiedä sinusta, etsivät luotasi turva-
paikkaa sinun Jumalasi, israelin pyhän tähden, sillä hän on kirkastanut si-
nut. (5) Etsikää Jumalaa ja huutakaa häntä avuksi, kun voitte hänet löytää 
ja kun hän on teitä lähellä! Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juo-
nensa. Hän kääntyköön takaisin Herran luo, ja hänet armahdetaan, sillä 
Jumalan anteeksianto on runsas. ’sillä minun ajatukseni eivät ole teidän 
ajatustenne kaltaisia eivätkä minun tieni ole teidän teittenne kaltaisia. sillä 
niin kaukana kuin taivas on maasta, niin kaukana ovat minun tieni teidän 
teistänne ja teidän ajatuksenne minun ajatuksistani. (6) niin kuin sade ja 
lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa ennen kuin kastelevat maan ja 
saavat sen hedelmöittymään, versomaan sekä antamaan kylväjälle siemenen 
ja syöjälle leivän, niin käy myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: 
se ei palaa ennen kuin täyttää kaiken sen, jonka minä tahdon, ja minä annan 
kaikkien määräysteni menestyä.’ (7) iloiten te saatte lähteä, ja riemuiten 
teitä opetetaan. Vuoret ja kukkulat hyppivät riemusta odottaessaan teitä, 
ja kaikki metsän puut taputtavat oksillaan. orjantappuran paikalle nou-
see sypressi ja piikkipensaan paikalle myrtti. Herra on nimenä ja ikuisena 
merkkinä eikä hän koskaan häviä.”

(8) – tryfon, sanoin, – jotkut näistä ja muista samanlaisista profeettojen 
sanoista kertovat kristuksen ensimmäisestä tulemuksesta, jossa hänen on 
kuvattu ilmestyvän kuolevaisena, ilman kunniaa ja kauneutta. toiset taas 
kertovat hänen toisesta tulemuksestaan, kun hän saapuu kunniassa ylhäällä 
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pilvissä ja teidän kansanne näkee ja tunnistaa hänet, jonka he lävistivät, ku-
ten Hoosea, yksi kahdestatoista profeetasta, ja Daniel ovat ennustaneet.

15. ollaksenne otollisia Jumalalle teidän pitää oppia paastoamaan Jumalan 
todellinen paasto, kuten Jesaja sanoo ( Jes. 58:1–11): (2) ”Huuda kurkun 
täydeltä, älä arkaile, anna äänesi kaikua kuin pasuuna! kerro kansalleni sen 
rikokset, Jaakobin suvulle sen synnit. Minua he etsivät päivästä päivään 
ja haluavat oppia tuntemaan minun tieni, ikään kuin he olisivat kansa, 
joka on noudattanut vanhurskautta eikä ole hylännyt Jumalan tuomiota. 
He pyytävät minulta nyt oikeudenmukaista tuomiota, haluavat lähestyä 
Jumalaa (3) ja sanovat: ’Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? 
Etkö näe, kuinka me nöyryytämme sielumme?’ paastopäivinäkin te ajatte 
omia etujanne, te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. katso, riitaa 
ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, te iskette nyrkillä nöyrää. Miksi 
te pidätte minulle paastoa, kuten tänään teette, niin että teidän äänenne 
kuuluu kovaa? (4) tuollaista paastoa minä en ole valinnut, en sielun kurit-
tamisen päivää. Jos taivutat niskasi ikeen alle ja levität allesi säkkikankaan ja 
tuhkaa, älkää kutsuko sitä paastoksi ja Herran mielen mukaiseksi päiväksi. 
En minä ole valinnut sellaista paastoa, sanoo Herra. Vaan vapauta kaikki 
vääryyden kahleet, irrota väkivalloin solmittujen sopimusten siteet, lähetä 
sorretut vapauteen ja revi rikki jokainen väärä sopimus. (5) Murra leipääsi 
nälkäiselle ja tuo kotiisi köyhät ja kodittomat. Vaateta alaston, kun näet hä-
net, äläkä halveksi omaa sukuasi. silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin 
aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen, sinun vanhurskautesi 
kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus peittää sinut. silloin Herra kuulee 
sinua, kun huudat häntä, ja vielä puhuessasi hän sanoo: ’katso, tässä minä 
olen.’ (6) Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi, lopetat sormella osoittelun 
ja pahat puheet sekä annat sydämestäsi nälkäiselle leipäsi ja ravitset nöy-
ryytetyn sielun, silloin pimeyteen koittaa sinun valosi ja sinun pimeytesi on 
kuin keskipäivä. sinun Jumalasi on aina sinun kanssasi, sinut ravitaan niin 
kuin sielusi haluaa, sinun luusi tehdään vahvoiksi ja ne ovat kuin vehmas 
puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy.”

(7) ympärileikatkaa siis sydämenne, niin kuin Jumalan sanat kaikkien 
näiden sanojen kautta vaativat!
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laki annettiin juutalaisille heidän rikkomustensa ja 
kovasydämisyytensä vuoksi

16. Jumala itse on julistanut Mooseksen kautta näin (5. Moos. 10:16–17): 
”ympärileikatkaa kovat sydämienne älkääkä enää niskoitelko. Herra teidän 
Jumalanne on herrojen Herra, hän on suuri, väkevä ja pelottava. Hän ei ole 
puolueellinen eikä häntä voi lahjoa.” Ja kolmannessa Mooseksen kirjassa 
on kirjoitettu (3. Moos. 26:40–41): ”koska he rikkoivat minua vastaan ja 
halveksivat minua ja koska he kulkivat vastoin tahtoani, myös minä asetun 
heitä vastaan ja tuhoan heidät heidän vihollistensa maassa. (2) silloin hei-
dän ympärileikkaamaton sydämensä joutuu häpeään.” sillä Abrahamista 
alkaen lihan ympärileikkaus on annettu merkiksi, jotta te erottuisitte muis-
ta kansoista ja meistä. näin te yksin kärsitte sen, mistä nyt oikeutetusti kär-
sitte. teidän maanne on autio, tuli on tuhonnut kaupunkinne, muukalaiset 
syövät satonne teidän silmienne edessä, eikä ketään teistä päästetä Jerusale-
miin. (3) Ainoastaan lihan ympärileikkaus erottaa teidät muista ihmisistä. 
käsittääkseni kukaan teistä ei rohkene väittää, etteikö Jumalalla olisi nyt ja 
aina ollut tietoa tulevista tapahtumista ja etteikö hän valmistaisi kullekin 
tämän ansaitseman osan.

(4) tämä on siis tapahtunut teille oikein ja oikeudenmukaisesti, sillä te 
olette tappaneet Vanhurskaan ja hänen profeettansa ennen häntä. nyt te tor-
jutte ne, jotka panevat toivonsa häneen sekä hänen lähettäjäänsä, kaikkival-
tiaaseen Jumalaan, kaiken luojaan. te häpäisette ja kiroatte kristukseen us-
kovia synagogissanne, sillä teillä ei ole valtaa käydä meihin käsiksi nyt valtaa 
pitävien vuoksi. niin kauan kuin te pystyitte siihen, te teitte niin. (5) tämän 
vuoksi Jumala julistaa teille Jesajan kautta ( Jes. 57:1–4): ”katsokaa, vanhurs-
kas menehtyy, eikä kukaan siitä piittaa. Vanhurskas otetaan pois väärintekijän 
luota. Hänen hautansa on oleva rauhassa, hänet otetaan pois ihmisten keskel-
tä. tulkaa te tänne, laittomuuden lapset, te huorimusten ja porttojen jälkeläi-
set. kenelle te nauratte, kenelle irvistelette ja näytätte kieltänne?”

17. Muut kansat eivät kohtele meitä ja kristusta samalla tavoin väärin kuin te. 
te olette myös syypäitä siihen väärään ennakkoluuloon, joka näillä on Van-
hurskasta ja meitä, hänen seuraajiaan, kohtaan. Ensin te ristiinnaulitsitte aino-
an syyttömän ja vanhurskaan ihmisen. Hänen haavojensa kautta parantuvat ne, 
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jotka hänen kauttaan lähestyvät isää. sen jälkeen, kun ymmärsitte, että hän 
on noussut kuolleista ja astunut ylös taivaaseen – niin kuin profeetat olivat 
ennustaneet tapahtuvan – te ette kuitenkaan katuneet pahoja tekojanne. 
kaiken lisäksi lähetitte valittuja miehiä Jerusalemista kaikkialle maahan 
kertomaan kristittyjen jumalattomasta harhaopista. He levittävät niiden 
juttuja, jotka puhuvat meitä vastaan, vaikka eivät tunnekaan meitä. te ette 
siis ole syypäitä ainoastaan omaan jumalattomuuteenne, vaan sanalla sa-
noen myös kaikkien muiden ihmisten pahuuteen.

(2) oikein siis Jesaja julistaa (52:5): ”teidän vuoksenne pakanakan-
sat pilkkaavat minun nimeäni.” Ja vielä (3:9–11): ”Voi heitä, sillä itseään 
vastaan he ovat tehneet pahan suunnitelman, kun he ovat sanoneet: ’sito-
kaamme vanhurskas, sillä hän on käynyt meille hankalaksi.’ siksi he saavat 
nauttia tekojensa hedelmiä. Voi lainrikkojaa! Hänen käy huonosti, kättensä 
tekojen mukaan.” Ja vielä toisessa kohtaa (5:18–20): ”Voi niitä, jotka raa-
haavat syntejään kuin pitkän köyden päässä ja rikoksiaan kuin ikeenalaisen 
hiehon vetoköydellä. He sanovat: ’lähestyköön nopeasti ja tulkoon pian 
voimaan israelin pyhän päätös, niin saamme sen nähdä.’ Voi niitä, jotka 
sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi, jotka kääntävät pimeyden valoksi ja 
valon pimeydeksi, karvaan makeaksi ja makean karvaaksi.”

(3) näin te olette innokkaasti levittäneet katkeria, pimeitä ja pahoja pu-
heita Jumalan ihmisille lähettämää ainoaa syytöntä ja vanhurskasta Valoa 
vastaan. Hän käyttäytyi hankalasti huutaessaan teille (Matt. 21:13 parr.): 
”on kirjoitettu, minun huoneeni on rukouksen huone, mutta te olette teh-
neet siitä ryövärien luolan.” Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät temppelissä 
(4) ja julisti (Matt. 23:23,27 par.): ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te 
teeskentelijät, sillä te maksatte kymmenykset mintusta ja ruudanlehdistä, 
mutta vähät välitätte Jumalan rakkaudesta ja oikeudenmukaisuudesta. te 
valkeaksikalkitut haudat, jotka ulkopuolelta näytätte kauniilta, mutta sisältä 
olette täynnä kuolleiden luita.” Ja lainopettajille hän sanoi (Matt. 23:13,16): 
”Voi teitä, lainopettajat, sillä teillä on avaimet, mutta ette itse mene sisään ja 
estätte niitäkin, jotka menisivät. te sokeat oppaat!”

18. – kun kerran itse myönnät lukeneesi Vapahtajamme opetuksia, tryfon, 
ei liene asiaan kuulumatonta lisätä lainaamiini profeettojen sanoihin joitakin 
hänen lauselmiaan.
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(2) ”peseytykää, tulkaa puhtaiksi, pankaa pois pahuus sielustanne” ( Jes. 
1:16), niin kuin Jumala teitä kehottaa peseytymään tällä pesulla ja ympäri-
leikkaamaan itsenne todellisella ympärileikkauksella. Mekin noudattai-
simme lihan ympärileikkausta sekä viettäisimme sapattia ja lyhyesti sanoen 
kaikkia juhlia, ellemme tietäisi, että ne määrättiin teille teidän pahuuten-
ne ja kovasydämisyytenne vuoksi. (3) Me kestämme kärsivällisesti, sanoin 
kuvaamattomien kärsimysten ja kuolemankin uhalla, kaiken, mitä ilkeä-
mieliset ihmiset ja pahat henget tekevät meille, ja rukoilemme armahdusta 
jopa vainoajillemme tahtomatta kenellekään vähintäkään kostoa, kuten uusi 
lainsäätäjä on meitä käskenyt. Emmekö me näin ollen kykenisi noudatta-
maan myös jotain sellaista, joka ei mitenkään voi vahingoittaa meitä – tarkoi-
tan lihan ympärileikkausta, sapattia ja juhla-aikoja?

19. – Juuri tätä minä ihmettelenkin, sanoi tryfon. – Miksi kestätte sellaisia 
kärsimyksiä ettekä noudata kaikkea sitä, mistä nyt puhumme?

(2) – ympärileikkaus ei ole välttämätön kaikille. se on annettu ainoas-
taan teille, jotta kärsisitte siitä, mistä nyt oikeudenmukaisesti kärsittekin, 
kuten jo aiemmin olen sanonut. Emmekä me hyväksy vesisäiliöiden hyödy-
töntä kastetta, jolla ei ole mitään tekemistä elämään johtavan kasteen kans-
sa. sen tähden Jumala on kirjoittanut ( Jer. 2:13): ”te olette hylänneet hänet, 
elävän veden lähteen ja olette kaivaneet itsellenne murtuneita vesisäiliöitä, 
jotka eivät pidä vettä.”

(3) te, jotka ympärileikkaatte lihan, tarvitsette meidän ympärileikkaus-
tamme, mutta me, joilla se on, emme tarvitse teidän ympärileikkaustanne. 
Jos se olisi tarpeellinen, niin kuin te väitätte, Jumala ei olisi muovannut Aa-
damia ympärileikkaamattomaksi, eikä hän olisi katsonut suopeasti ympäri-
leikkaamattoman Abelin uhrilahjoihin, eikä hän olisi mieltynyt ympärileik-
kaamattomaan Henokiin, jota ”ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen” 
(1. Moos. 5:24). (4) loot pelastui ympärileikkaamattomana sodomasta, kun 
Jumala ja hänen enkelinsä johdattivat hänet sieltä. nooa, uuden suvun alku, 
meni ympärileikkaamattomana arkkiin yhdessä lastensa kanssa. Melkisedek, 
korkeimman Jumalan pappi, oli ympärileikkaamaton. kuitenkin Abraham, 
ensimmäinen, joka ympärileikattiin lihan mukaan, maksoi hänelle kym-
menykset ja sai häneltä siunauksen. Daavidin kautta Jumala julisti tekevänsä 
hänestä ikuisen papin, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta.
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(5) ympärileikkaus on siis välttämätön vain teille, jotta kansa ei olisi 
kansa eikä kansakunta olisi kansakunta, kuten Hoosea, yksi kahdestatoista 
profeetasta, sanoo (Hoos. 1:9). kaikki nämä edellä mainitut hurskaat olivat 
Jumalalle mieluisia, vaikka eivät pitäneet sapattia, samoin heidän jälkeensä 
Abraham ja kaikki hänen jälkeläisensä Moosekseen asti. Hänen johtama-
naan teidän kansanne kuitenkin osoittautui väärämieliseksi ja kiittämät-
tömäksi Jumalaa kohtaan tekemällä erämaassa kultaisen sonnin. (6) siksi 
Jumala mukautui kansansa tekoon ja määräsi sen tuomaan lahjoja ja uhreja 
hänelle, jotta ette palvoisi epäjumalia. te ette kuitenkaan ole tehneet niin ja 
noudattaneet hänen käskyjään vaan uhrasitte jopa lapsianne pahoille hen-
gille. samoin Jumala määräsi teille sapatin, jotta muistaisitte häntä. Hänen 
sanansa julistaa: ”…tietääksenne, että minä olen Jumala, joka vapautti tei-
dät” (2. Moos. 31:13; Hes. 20:20).

20. koska te olette taipuvaisia hylkäämään Jumalan tiedon, teiltä myös kiel-
lettiin tietyt ruoat, jotta syödessänne ja juodessannekin pitäisitte Jumalan 
mielessänne. Mooseskin sanoo (2. Moos. 32:6 = 1. kor. 10:7): ”kansa söi ja 
joi ja vietti hillitöntä juhlaa.” Edelleen hän toteaa (5. Moos. 32:15): ”Jaakob 
söi, tuli täyteen ja lihoi. rakkaani oikutteli, hän lihoi, tuli paksuksi ja leveäk-
si ja hylkäsi Jumalan, joka oli tehnyt hänet.” Mooseksen kautta teille kerro-
taan Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kuinka Jumala salli vanhurskaan 
nooan syödä kaikkia eläviä olentoja paitsi lihaa, jossa on verta, ja raatoja.

(2) kun tryfon oli sanomaisillaan, ”niin kuin vihreitä kasveja” (1. Moos. 
9:3), ehätin sanomaan ennen häntä: – Miksi ette ymmärrä sanoja ”niin kuin 
vihreitä kasveja”, kuten Jumala on ne tarkoittanut, nimittäin että samoin 
kuin Jumala teki kasvit ihmisen ravinnoksi, samoin hän antoi myös eläimet 
ruoaksi? te väitätte, että nooaa jo tuolloin käskettiin tekemään ero ruoak-
si kelpaavien ja kelpaamattomien välillä, koska emme syö kaikkia kasveja. 
(3) Mutta tulkintanne ei ole uskottava. olisi helppo osoittaa, että jokainen 
kasvi on ruokaa ja kelpaa syötäväksi, mutta en jätä asiaa siihen. Jos teemme 
eron eri kasvien välillä, emmekä syö kaikkia, emme jätä niitä syömättä sik-
si, että ne olisivat kiellettyjä tai epäpuhtaita, vaan koska ne ovat kitkeriä, 
myrkyllisiä tai piikkisiä. Mutta kaikkia makeita, ravitsevia ja hyviä kasveja, 
olivatpa ne merestä tai maasta, me käytämme ja nautimme. (4) Mutta Ju-
mala käski teitä Mooseksen kautta pidättäytyä epäpuhtaista, kelvottomista 
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sekä laittomista eläimistä siksi, että te teitte kultaisen sonnin ja palvoitte 
sitä, vaikka olitte syöneet mannaa erämaassa ja nähneet kaikki Jumalan ih-
meet. Aivan oikein hän julistaa lakkaamatta ( Jer. 4:22, 5. Moos. 32:20): 
”ymmärtämättömät lapset, teissä ei ole uskoa.”

21. kuten olen jo sanonut, Jumala käski teidän pitää sapatin teidän ja teidän 
isienne syntien tähden. Hän antoi sen ja muut säädökset teille merkiksi. 
Hän julistaa, että pakanakansojen vuoksi hän on sallinut joidenkin teistä 
jäädä eloon, jotta hänen nimeään ei pilkattaisi näiden keskuudessa. Hänen 
sanansa, jotka hän on lausunut Hesekielin kautta, voivat todistaa sen teille 
(Hes. 20:19, 18, 20–26): (2) ”Minä olen Herra, teidän Jumalanne. noudat-
takaa minun säädöksiäni ja totelkaa minun määräyksiäni. Älkää ottako osaa 
Egyptin tapoihin. pitäkää pyhänä minun sapattini. se on merkkinä liitos-
tamme, että te tietäisitte, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Mutta te 
vihastutitte minut. teidän lapsenne eivät noudattaneet säädöksiäni eivätkä 
tehneet minun määräysteni mukaan – joka niitä noudattaa, saa elää. Mutta 
he häpäisivät minun sapattini. (3) niin minä aioin syöstä vihani heihin ja 
tyhjentää heihin kiivauteni autiomaassa. En kuitenkaan tehnyt niin, jotta 
muut kansat eivät täysin pilkkaisi nimeäni. Minä johdin heidät pois kan-
sojen katsellessa ja vasta autiomaassa minä kohotin käteni heitä vastaan 
hajottaakseni heidät muiden kansojen joukkoon ja sirotellakseni heidät vie-
raisiin maihin, sillä he eivät olleet tehneet määräysteni mukaan, eivät olleet 
piitanneet säädöksistäni ja olivat häpäisseet sapattini, ja heidän silmänsä 
tähysivät yhä heidän isiensä epäjumaliin. (4) siksi minä annoin heille sää-
döksiä, jotka eivät olleet hyviä ja määräyksiä, jotka vievät kuolemaan. Minä 
saastutan heidät heidän omista uhrilahjoistaan, kun kuljen heidän kauttaan 
ja tuhoan jokaisen lapsen, joka avaa äitinsä kohdun.”

22. teidän kansanne syntien ja epäjumalanpalvonnan tähden Jumala siis 
käski teidän uhrata, ei siksi, että hän itse tarvitsisi uhreja. kuunnelkaa, 
kuinka Aamos, yksi kahdestatoista, puhuu niistä ja julistaa (Aam. 5:18–27, 
6:1–7): (2) ”Voi niitä, jotka hartaasti odottavat Herran päivää! Mitä iloa 
teille on Herran päivästä? se tuo pimeyden, ei valoa. käy kuin miehen, joka 
pakeni leijonaa mutta kohtasi karhun – kun hän pääsi kotiin ja nojasi kä-
dellä seinään, käteen puri käärme. Eikö Herran päivä siis ole pimeä eikä 
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valoisa, pilkkopimeä, ilman valon häivää? ’Vihaan teidän juhlianne, minä 
inhoan niitä, juhlakokouksienne uhrisavua en haista. (3) sen tähden kun 
te tuotte minulle polttouhreja ja ruokauhreja, minä en ota niitä vastaan. 
sovintouhreihinne en edes katso. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu! 
En halua kuulla harppujesi helinää. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja 
vanhurskaus kuin ehtymätön puro. toitteko te minulle teuraita ja ruokauh-
reja autiomaassa, te israelilaiset’, sanoo Herra. ’te kannoitte Molokin telttaa 
ja teidän jumalanne rafanin tähteä, kuvia, jotka olitte itsellenne tehneet. 
(4) Minä vien teidät pois tuolle puolen Damaskoksen’, sanoo Herra. Hänen 
nimensä on Jumala kaikkivaltias.

Voi siionin huolettomia ja samarian vuoren itsevarmoja asukkaita! 
Johtajiksi nimetyt ovat kuluttaneet kansojen ensihedelmät, ja israelin kansa 
on palannut kotiinsa. Menkää kaikki kalneen katsomaan, menkää sieltä 
suureen Hamatiin ja laskeutukaa sieltä muukalaisten gatiin, kaikista näis-
tä valtakunnista parhaimpaan! ovatko heidän alueensa suuremmat kuin 
teidän alueenne? (5) ne jotka kohtaavat pahan päivän, ne jotka tulevat sitä 
lähelle ja viettävät väärää sapattia; jotka makaavat norsunluuvuoteilla ja 
loikoilevat leposohvilla; jotka syövät karitsoita laumasta ja juottovasikoi-
ta karsinasta; jotka näppäilevät harppujen kieliä – nämä luulevat, että ne 
pysyvät eivätkä katoa. He juovat viiniä uhrimaljoista ja voitelevat itsensä 
parhaalla öljyllä, mutta Joosefin heimon vamma ei heitä liikuta. sen tähden 
he marssivat vankisaattueen kärjessä. pahantekijöiden asuinsijat siirretään 
ja hevosten hirnunta viedään pois Efraimista.”

(6) Jeremiaan kautta hän sanoo myös näin ( Jer. 7:21–22): ”kootkaa li-
hanne ja teurasuhrinne ja syökää. kun minä vein teidän isänne Egyptistä, 
minä en antanut heille määräyksiä ruoka- ja juomauhreista.”

(7) samoin Daavidin 49. psalmissa sanotaan (ps. 50:1–23): ”Jumala, 
Herra Jumala, on puhunut ja kutsunut koolle koko maanpiirin, idän ääriltä 
länteen saakka. siionista, täydellisen kauniista, Jumala ilmestyy kirkkau-
dessaan. Meidän Jumalamme ei enää vaikene. tuhon tuli kulkee hänen edel-
lään, myrsky raivoaa hänen ympärillään. Hän kutsuu todistajikseen taivaan ja 
maan, hän vaatii kansansa tilille. kootkaa hänen luokseen kaikki hänen pal-
velijansa, jotka ovat uhrein tehneet hänen kanssaan liiton. taivaat julistavat 
hänen vanhurskauttaan. Hän on oikeuden Jumala.

(8) kuule kansani, mitä sinulle puhun; kuule, israel, mitä sinulle todis-
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tan! Minä olen Herra, sinun Jumalasi. En nuhtele sinua uhriesi tähden, sillä 
polttouhrisi ovat aina edessäni. En vaadi härkää talostasi, en vuohia tarhois-
tasi, sillä minun ovat kaikki metsän eläimet, vuorten karja ja härät. Minä 
tunnen kaikki taivaan linnut ja laaksojen eläimet ovat minun. (9) Jos minun 
olisi nälkä, en sanoisi sitä sinulle, sillä minun on koko maanpiiri, kaikki mitä 
siinä on. söisinkö härkien lihaa, joisinko vuohien verta? Anna Jumalalle 
uhriksi kiitos, täytä lupauksesi korkeimmalle. Huuda minua avuksi hädän 
päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.

Jumalattomalle Jumala sanoo: Miten sinä voit kertoa käskyistäni, kuin-
ka uskallat puhua minun liitostani, sinä, joka et ota vastaan ojennusta vaan 
heität käskyni selkäsi taakse? (10) Jos näet varkaan, otat hänet ystäväksi 
ja pidät yhtä avionrikkojien kanssa. sinä annat suusi puhua pahaa, kielesi 
punoa petosta. sinä istut ja puhut pahaa veljestäsi, panettelet oman äitisi 
poikaa. pysyisinkö hiljaa, kun sinä teet noin? sinä luulet, että minä olen 
sinun kaltaisesi. Mutta minä panen sinut vastaamaan teoistasi, asetan sinut 
tuomiolle. ymmärtäkää tämä, te jotka unohdatte Jumalan! Muuten minä 
raatelen teidät, eikä pelastajaa ole. Joka uhraa kiitosta, se kunnioittaa minua. 
siinä on tie, jolla minä näytän hänelle pelastukseni.”

(11) Jumala ei siis tarvitse teidän uhrejanne eikä hän käskenyt teidän 
antaa niitä alusta asti vaan vasta syntienne vuoksi. samoin on Jerusalemin 
temppelin laita. Jumala kutsuu sitä talokseen tai asuinsijakseen, ei niin että 
hän tarvitsisi sellaista, vaan jotta te sen tähden antautuisitte hänelle ettekä 
palvelisi epäjumalia. tämän todistavat Jesajan sanat (66:1): ”’Millaisen ta-
lon te minulle rakensitte?’ sanoo Herra. ’taivas on minun valtaistuimeni, 
maa on koroke minun jalkojeni alla.’”

laki on ristiriitainen, vain usko Jeesukseen pelastaa

23. Jos edellä todettua ei hyväksytä, tulemme järjettömiin johtopäätöksiin, 
kuten että Jumala ei ole sama Jumala kuin Henokin ja näiden muiden ai-
kana. He eivät ympärileikanneet lihaansa eivätkä pitäneet sapattia eivätkä 
noudattaneet muitakaan määräyksiä, joita vasta Mooses käski heidän nou-
dattaa. Edelleen olisi pääteltävä että Jumala ei tahtoisi jokaisen sukupolven 
tekevän samoja vanhurskaita tekoja kuin nämä. olisi naurettavaa ja järje-
töntä hyväksyä kumpaakaan johtopäätöstä. (2) sen vuoksi on tunnustettava, 
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että hän, joka on ikuisesti sama, määräsi nämä ja muut vastaavat säädökset 
syntisten ihmisten vuoksi, sillä hän rakastaa ihmisiä, tietää ennalta kaiken, 
ei itse tarvitse mitään ja on oikeamielinen ja hyvä. Jos olen väärässä, miehet, 
vastatkaa minulle ja kertokaa, mitä mieltä te olette näistä asioista.

(3) kun kukaan ei vastannut mitään, jatkoin: – sen tähden, tryfon, ju-
listan sinulle ja proselyyteiksi aikoville sen jumalallisen sanan, jonka kuu-
lin alussa mainitsemaltani vanhalta mieheltä. ymmärrättehän, että taivaan 
voimat eivät ole joutilaita eivätkä vietä sapattia. pysykää siis sellaisina kuin 
olette. kun kerran ennen Abrahamia ei tarvittu ympärileikkausta, eikä en-
nen Moosesta ollut sapattia, juhla-aikoja eikä uhreja, ei niitä tarvita nyt-
kään, sen jälkeen kun Jumalan poika, Jeesus kristus syntyi Jumalan tahdon 
mukaan neitsyt Mariasta, joka on Abrahamin jälkeläinen.

(4) sitä paitsi Abraham itsekin oli ympärileikkaamaton ja uskoi Ju-
malaan, minkä vuoksi Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi ja siunasi häntä, 
kuten kirjoitukset todistavat. Abraham sai ympärileikkauksen merkiksi, ei 
vanhurskaudeksi, kuten sekä kirjoitukset että käytännön kokemus pakot-
tavat meidät tunnustamaan. niin että oikein sanotaan sinun kansastasi (1. 
Moos. 17:14): ”poistettakoon kansansa parista jokainen, jota ei ole ympäri-
leikattu kahdeksantena päivänä.”

(5) lisäksi se, ettei naisille voi tehdä lihan ympärileikkausta, osoittaa, 
että ympärileikkaus on annettu merkiksi, ei vanhurskauden teoksi. sillä Ju-
mala on tehnyt naiset samalla tavoin kykeneviksi noudattamaan kaikkea 
hyvää ja hyveellistä. näemme, että miehen ja naisen fyysinen olemus on 
erilainen, mutta tiedämme, ettei kumpikaan ole vanhurskas tai jumalaton 
olemuksensa vuoksi, vaan hurskauden ja vanhurskauden vuoksi.

24. Voisimme kenties osoittaa, miehet, kuinka kahdeksas päivä sisältää jon-
kin mysteerin, jota seitsemäs päivä ei sisällä ja jonka Jumala on ilmoittanut 
näiden riittien kautta. Jotta ette kuitenkaan luulisi, että vaihdan puheenai-
hetta, ymmärtäkää mitä julistan: ympärileikkauksen veri on kumottu, ja me 
uskomme pelastuksen vereen. toinen liitto ja toinen laki on nyt tullut siio-
nista: Jeesus kristus. (2) Hän ympärileikkaa kaikki halukkaat – kuten alusta 
alkaen on julistettu – kiviveitsillä, jotta heistä tulisi ”vanhurskas kansa, us-
kollinen, totuudellinen ja rauhaa rakastava kansa” ( Jes. 26:2–3). (3) ”tulkaa 
luokseni kaikki jumalaapelkäävät, jotka haluatte nähdä Jerusalemin hyvän. 
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tulkaa, vaeltakaamme Herran valossa! sillä hän on vapauttanut kansan-
sa, Jaakobin lapset. tulkaa, kaikki kansat! kokoontukaamme Jerusalemiin, 
joka ei enää kärsi sodasta kansojen syntien vuoksi.” Jumala julistaa Jesajan 
kautta ( Jes. 65:1–3): ”Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole minua 
etsineet, olen ollut läsnä, mutta he eivät ole minua kyselleet. (4) pakana-
kansoille, jotka eivät ole kutsuneet avuksi minun nimeäni, olen sanonut: 
’tässä olen.’ koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja 
niskuroivaa kansaa kohtaan, joka vaeltaa kelvottomalla tiellä, kansaa, joka 
kulkee omien syntiensä mukaan väärää tietä ja joka minun silmieni edessä 
vihoittaa minut.”

25. ne, jotka yrittävät vanhurskauttaa itsensä ja sanovat olevansa Abra-
hamin lapsia, tahtovat saada edes pienen osan perinnöstämme, niin kuin 
pyhä Henki julistaa Jesajan kautta heidän nimissään ( Jes. 63:15–64:12): 
(2) ”katso taivaasta, katso pyhästä, kirkkaasta asumuksestasi! Missä on in-
tosi, missä voimasi? Missä on säälisi runsaus, olethan sinä pitänyt meistä 
huolta, Herra. sinähän olet meidän isämme, sillä Abraham ei meistä tiedä 
eikä israel meitä tunne. Mutta sinä, Herra, meidän isämme, lunasta meidät! 
Alusta asti sinun nimesi on ollut meidän päällämme. Miksi päästät meidät 
eksymään tieltäsi, Herra, miksi annat sydämemme paatua niin, ettemme 
pelkää sinua? (3) palaa takaisin, palvelijoittesi tähden, sinun kansasi heimo-
jen tähden, jotta hetken saisimme pitää hallussamme pyhää vuortasi. nyt 
olemme niin kuin olimme aikojen alussa, kun et hallinnut meitä eikä meitä 
ollut otettu sinun nimiisi. kunpa jo repäisisit auki taivaan ja panisit vuoret 
edessäsi järkkymään ja sulamaan, niin kuin vaha sulaa tulessa! tuli polttaa 
viholliset, sinun nimesi ilmestyy vihollisten keskuudessa, ja kansakunnat 
vapisevat sinun edessäsi. (4) kun teet ihmeellisiä tekoja, vuoret järisevät 
sinun edessäsi. ikimuistoisista ajoista emme ole kuulleet eivätkä silmämme 
ole nähneet muuta jumalaa kuin sinä ja sinun tekosi. Hän armahtaa niitä, 
jotka tekevät parannuksen. Hän tulee niitä vastaan, jotka tekevät oikein ja 
muistavat sinun teitäsi. katso, sinä vihastuit ja me teimme syntiä. sen vuok-
si me eksyimme ja tulimme kaikki saastaisiksi. kuin tahrainen riepu on 
koko meidän vanhurskautemme, pahojen tekojemme vuoksi me olemme 
pudonneet kuin lehdet. näin tuuli pyyhkäisee meidät pois. (5) Ei ole ke-
tään, joka kutsuisi avuksi sinun nimeäsi, ei ketään, joka muistaisi turvata 
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sinuun, sillä sinä olet kätkenyt meiltä kasvosi ja jättänyt meidät pahojen 
tekojemme vuoksi. Mutta nyt katso meitä, Herra, sillä me kaikki olemme 
sinun kansaasi. sinun pyhä kaupunkisi on autioitunut, siionista on tullut 
aavikko, Jerusalemista kirous. pyhä, kirkas huoneemme, jota isämme siuna-
sivat, on jäänyt tulen saaliiksi ja kaikki ihanat perinnäistapamme ovat sor-
tuneet. kaiken lisäksi sinä, Herra, pysyt vaiti ja annat ylen määrin vaivaa.”

(6) tryfon keskeytti: – Väitätkö tosiaankin, ettei kukaan meistä juutalai-
sista peri mitään Jumalan pyhällä vuorella?

26. Vastasin: – En, vaan sanon, että ne, jotka ovat vainonneet ja yhä vainoa-
vat kristusta eivätkä tee parannusta, eivät peri mitään pyhällä vuorella. sen 
sijaan pakanakansat, jotka uskovat häneen ja katuvat syntejään, saavat pe-
rinnön yhdessä patriarkkojen, profeettojen ja kaikkien Jaakobin hurskaiden 
jälkeläisten kanssa. He saavat varmasti osakseen Jumalan pyhän perintö-
osan, vaikka eivät noudattaisi sapattia, eivät ympärileikkaisi itseään eivätkä 
viettäisi muitakaan juhla-aikoja. (2) sillä Jumala puhuu Jesajan kautta ( Jes. 
42:6–7): ”Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut 
sinut. Minä tartun sinun käteesi ja vahvistan sinua. sinut minä olen aset-
tanut kansojen liitoksi, pakanakansojen valoksi, avaamaan sokeiden silmät, 
päästämään sidotut kahleista ja vankityrmästä ne, jotka pimeydessä istu-
vat.”

(3) Edelleen hän sanoo ( Jes. 62:10–63:6): ”kohottakaa lippu merkiksi 
kansoille! Maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut: ’sanokaa tytär 
siionille: katso, sinun pelastajasi saapuu, hän kuljettaa mukanaan työnsä 
palkkaa ja johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut.’ Heitä kutsutaan 
nimellä ’pyhä kansa’, ’Herran lunastama’, ja sinua nimellä ’kaivattu kau-
punki’, ’kaupunki, jota ei hylätä’.

’kuka on tuo, joka tulee Edomista, joka tulee Bosrasta, kirkkaanpunai-
sessa puvussa, tuo joka astuu tietään voimaa uhkuen komeassa asussaan?’ 
’Minä julistan oikeutta, tuomiota ja pelastusta.’ (4) ’Miksi on pukusi pu-
nainen, vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan?’ ’Minä poljin kuurnallisen 
rypäleitä, poljin yksin, kansojen joukosta ei ketään tullut avukseni.’ niin 
minä vihassani poljin ne, kiivaudessani tallasin niitä kuin maata ja vuodatin 
heidän verensä maahan. sillä koston päivä on koittanut heille, lunastamisen 
vuosi on tullut. Minä katselin ympärilleni, mutta ei ollut yhtään auttajaa. 
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Minä ihmettelin, ettei ketään tullut tuekseni. Vain oman käsivarteni voima 
minua auttoi, oma kiivauteni minua vahvisti. niin minä poljin heidät vihas-
sani ja vuodatin heidän verensä maahan.”

27. tryfon väitti vastaan: – Miksi valitset profeettojen kirjoituksista vain 
niitä kohtia, jotka sopivat sinulle, mutta unohdat ne kohdat, joissa selkeästi 
käsketään viettää sapattia? Jesajan kautta sanotaan näin ( Jes. 58:13–14): 
”Jos et polje tomuun sapattia etkä aja omia etujasi pyhänä päivänä, jos nimi-
tät sapattia ilon päiväksi, sinun Jumalasi pyhäksi päiväksi, etkä kulje omilla 
asioillasi etkä päästä sanaa suustasi ja luotat Herraan, silloin hän antaa si-
nun kulkea kaikkiin maan hyvyyksiin ja saat elantosi isäsi Jaakobin perintö-
maasta. näin on Herra puhunut.”

(2) Vastasin: – ystävät, en ole jättänyt noita profeetan sanoja väliin siksi, 
että ne todistaisivat minua vastaan. ymmärrätte varmasti hyvin, että kun 
Jumala profeettojen kautta käskee teidän tehdä samaa kuin hän käski Moo-
seksen kautta, hän tekee sen teidän kovasydämisyytenne vuoksi ja siksi että 
olette kiittämättömiä häntä kohtaan. Hän julistaa tätä samaa, jotta edes 
joskus katuisitte ja hän mieltyisi teihin, ettekä uhraisi lapsianne pahoille 
hengille, ette olisi varkaiden kumppaneita, ette rakastaisi lahjuksia ettekä 
ahnehtisi lahjapalkkioita, ette olisi hankkimatta orvoille oikeutta, ette jät-
täisi lesken asiaa ajamatta eivätkä teidän kätenne olisi täynnä verta. (3) ”sil-
lä siionin tyttäret kulkevat kenokauloina ja vilkkuvin silmin, he tanssivat 
ja heiluttelevat helmojaan” ( Jes. 3:16). ”kaikki ovat luopuneet ja käyneet 
kelvottomiksi”, hän julistaa, ”ei ole yhtään ymmärtäväistä, ei yhden yhtä-
kään. Heidän kielensä puhuu petollisesti, heidän kurkkunsa on avoin hauta, 
huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä. tuhoa ja kurjuutta he 
jättävät jälkeensä, rauhan tietä he eivät tunne” (vrt. room. 3:11–17).

(4) nämä käskyt annettiin teille alun perin teidän pahuutenne vuoksi, 
mutta koska te elätte edelleen synnissä ja olette jopa vielä taipuvaisempia 
siihen, hän kutsuu teitä samojen määräysten avulla muistamaan ja tunte-
maan hänet. te olette kovasydäminen ja ymmärtämätön, sokea ja rampa 
kansa, johon ei voi luottaa. niin kuin hän itse sanoo ( Jes. 29:13 = Matt. 
15:8–9): ”te kunnioitatte häntä vain huulillanne, mutta teidän sydämenne 
ovat kaukana hänestä. te opetatte omia oppejanne, ette sitä, mikä on hä-
nen.”
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(5) Mutta kertokaapa te minulle, oliko Jumalan tahto, että ylipapit te-
kevät syntiä uhratessaan sapattina? tai että he tekisivät syntiä, jotka ympä-
rileikkaavat tai ympärileikataan sapattina – onhan Jumala määrännyt, että 
ympärileikkaus täytyy toimittaa kahdeksantena päivänä syntymästä, vaikka 
se päivä olisi sapatti? Eikö hän olisi voinut määrätä, että vastasyntyneet ym-
pärileikataan päivää ennen sapattia tai päivä sen jälkeen, jos hänen mieles-
tään olisi väärin suorittaa ympärileikkaus sapattina? Miksi hän ei opettanut 
ennen Moosesta ja Abrahamia eläneille, että heidän tulee noudattaa ym-
pärileikkausta ja sapattia? Heitähän kutsutaan vanhurskaiksi ja Jumalalle 
kelpaaviksi, vaikka he eivät noudattaneet kumpaakaan!

28. – kuuntelimme tarkkaavaisesti jo aiemmin, kun puhuit tästä, sillä se to-
tisesti ansaitsee huomion, tryfon sanoi. – En kuitenkaan tyydy siihen vas-
taukseen, joka tyydyttää useimpia, nimittäin että ”Jumala näki sen hyväksi”. 
siihen vetoavat aina ne, jotka eivät osaa vastata kysymykseen.

(2) Vastasin: – Älä epäröi uskoa minua, vaikka olenkin ympärileikkaa-
maton, sillä perustan väitteeni ja opetukseni kirjoituksiin ja käytännön 
kokemukseen. teillä ei ole paljon aikaa jäljellä kääntyäksenne. Jos kristus 
tulisi nyt, turhaan te katuisitte ja turhaan itkisitte, sillä hän ei kuulisi teitä. 
Jeremia julisti kansalle ( Jer. 4:3–4): ”raivatkaa itsellenne uudispelto! Älkää 
kylväkö orjantappuroiden sekaan. ympärileikatkaa itsenne Herralle kuulu-
viksi, ympärileikatkaa sydämenne.”

(3) Älkää siis kylväkö orjantappuroiden sekaan älkääkä kyntämättö-
mään maahan, mistä ette saa satoa. oppikaa tuntemaan kristus, ja teillä on 
sydämessänne uudispelto, runsas ja satoisa. ”Aika tulee, sanoo Herra, jolloin 
minä tutkin kaikki, joiden esinahka on ympärileikattu: Egyptin, Juudan, 
Edomin ja moabilaiset. sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamat-
tomia, mutta koko israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton.” 
( Jer. 9:24–25.) (4) nähkää siis, ettei Jumala tahdo tätä ympärileikkausta, 
joka on annettu merkiksi. se ei hyödytä sen enempää egyptiläisiä, moabi-
laisia kuin edomilaisiakaan. toisaalta jos joku on skyyttalainen tai persialai-
nen, mutta hän tuntee Jumalan ja hänen kristuksensa ja pitää ikuiset oikeu-
denmukaiset määräykset, hänellä on oikea ja hyödyllinen ympärileikkaus. 
Hän on Jumalan ystävä ja Jumala iloitsee hänen lahjoistaan ja uhreistaan.

(5) Esitän teille, hyvät ystävät, Jumalan omat sanat, jotka hän puhui 
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kansalle Malakian kautta, yhden kahdestatoista profeetasta (Mal. 1:10–12): 
”Minun tahtoni ei ole teissä, sanoo Herra, enkä ota vastaan teidän uhrejan-
ne teidän käsistänne. sillä auringonnoususta sen laskuun saakka minun ni-
meni on kunnioitettava kansojen keskuudessa. kaikkialla uhrataan suitsuk-
keita ja puhtaita ruokauhreja minun nimelleni, sillä minun nimeni on suuri 
kansojen keskuudessa, sanoo Herra. te olette kuitenkin häpäisseet sen.” (6) 
Daavidin kautta hän sanoo (ps. 18:44–45): ”kansa, joka ei tuntenut minua, 
on palvellut minua. korvan kuulemalta he ovat totelleet minua.”

29. tulkaamme yhteen, kaikki pakanakansat, ja ylistäkäämme Jumalaa, sillä 
hän on katsonut myös meidän puoleemme. ylistäkäämme häntä kunnian 
kuninkaan ja valtojen Herran kautta. Hän on mieltynyt myös pakanoihin ja 
hän ottaa vastaan meidän uhrimme mieluummin kuin teidän. Miksi tarvit-
sisin ympärileikkausta, kun olen jo saanut Jumalalta todistuksen itsestäni? 
Miksi tarvitsisin teidän kastettanne, kun olen saanut kasteen pyhältä Hen-
geltä? (2) näillä sanoilla luulisin vakuuttavani tyhmemmänkin. ne eivät 
ole minun keksimiäni sanoja eikä niitä ole kaunistettu ihmistaidolla, vaan 
Daavid lauloi ne, Jesaja ilmoitti ne ilosanomana, sakarja julisti ne ja Mooses 
kirjoitti ne. Etkö tunne niitä, tryfon? ne ovat osa pyhiä kirjoituksianne, tai 
pikemminkin meidän kirjoituksiamme, sillä me uskomme niihin. te kyllä 
luette niitä, mutta ette ymmärrä, mitä niissä sanotaan.

(3) Älkää suuttuko älkääkä soimatko ympärileikkaamattomuuttamme, 
sillä Jumala loi meidät tällaisiksi. Älkää pitäkö pahana, kun juomme kuu-
maa sapattina. Jumala on ohjannut tämän maailman kulkua niin silloin kuin 
kaikkina muinakin päivinä, ja hän käski ylipappeja uhraamaan sapattina 
kuten muulloin. sitä paitsi on paljon hurskaita, jotka ovat saaneet todistuk-
sen Jumalalta, vaikka he eivät ole noudattaneet mitään näistä säädöksistä.

kirjoitukset todistavat kristuksen tulevan kaksi kertaa: 
alhaisuudessa ja kunniassa

30. syyttäkää omaa pahuuttanne siitä, että mielettömät voivat esittää vääriä 
syytöksiä Jumalaa kohtaan väittäen, että hän ei muka ole aina opettanut sa-
moja vanhurskaita oppeja kaikille. Monet pitävät näitä oppeja järjettöminä, 
ei lainkaan Jumalan arvoisina, sillä he eivät ole saaneet armoa ymmärtää, 
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että niiden tarkoitus on kutsua pahuudessa rypevää ja hengellisen sairauden 
runtelemaa kansaanne kääntymykseen ja Hengen parannukseen, ja että 
Mooseksen kuoleman jälkeen annettu profetia on ikuinen. […]

(2) psalmi todistaa tästä, miehet. nämä opit ovat tehneet meidät viisaik-
si, ja siksi pidämme niitä ”makeampina kuin mesi ja hunaja” (ps. 19:11). 
tämä käy ilmi siitä, että kuolemankaan uhatessa me emme kiellä hänen 
nimeään. yhtä ilmeistä on se, että me häneen uskovat anomme häntä suo-
jelemaan meitä oudoilta, toisin sanoen pahoilta ja eksyttäviltä hengiltä, 
kuten profeetallinen sana erään häneen uskovan nimissä puhuu. (3) näil-
lä hengillä, joita me ennen palvoimme, ei ole mitään tekemistä Jumalan 
palvonnan kanssa. Me pyydämme jatkuvasti Jumalaa Jeesuksen kristuk-
sen kautta suojelemaan meitä niiltä, jotta olisimme moitteettomia nyt, kun 
olemme kääntyneet hänen kauttaan Jumalan puoleen. Me kutsumme häntä 
Avuksi ja lunastajaksi, hänen nimensä voimasta myös henget vapisevat. 
nykyäänkin ne tottelevat meitä, kun ajamme niitä ulos Jeesuksen kristuk-
sen nimessä, hänen, joka pontius pilatuksen, Juudean maaherran, aikana 
ristiinnaulittiin. kaikki voivat tästä päätellä, että hänen isänsä antoi hänelle 
sellaisen voiman, että myös pahat henget tottelevat hänen nimeään ja hä-
nen kärsimyksensä myötä toteutunutta suunnitelmaa.

31. Jos hänen kärsimystään näyttää seuranneen ja edelleen seuraa tällainen 
voima, kuinka suuri voima seuraakaan hänen uutta tulemistaan kunniassa! 
sillä hän tulee enkelten saattamana pilvien päällä niin kuin ihmisen poika, 
kuten Daniel on ilmoittanut. (2) näin hän sanoo (Dan. 7:9–28):

”Minä katselin, kunnes istuimet asetettiin paikoilleen, ja ikiaikainen 
istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa kuin puh-
das villa. Hänen valtaistuimensa oli kuin tulen liekkejä, ja sen pyörät kuin 
palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. tuhannet ja taas 
tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat hänen edessään. kirjat avat-
tiin, ja oikeus asettui istumaan. (3) Minä näin niiden suurien sanojen äänen, 
jotka sarvi oli puhunut. Ja peto tapettiin, ja sen ruumis tuhottiin, heitet-
tiin roihuavaan tuleen. Myös muilta pedoilta riistettiin valta, mutta niiden 
annettiin jäädä eloon määrähetkeensä saakka. yhä minä katselin yöllisiä 
näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, kuin ihmisen poi-
ka. Hän saapui ikiaikaisen luo ja seisoi hänen edessään, ja paikalla seisovat 
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saattoivat hänet ikiaikaisen eteen. (4) Hänelle annettiin valta, kuninkaalli-
nen kunnia, kaikki maan kansat perheittäin sekä jokainen palveleva enkeli. 
Hänen valtansa on ikuinen, se ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan 
häviä.

Minä, Daniel, tunsin, miten henkeni tuli levottomaksi, ja pääni näyt pe-
lottivat minua. Minä lähestyin yhtä niistä, jotka seisoivat siellä, ja pyysin 
häntä tarkasti selittämään kaiken tämän. Hän vastasi ja kertoi minulle näi-
den asioiden selityksen: ’nuo suuret pedot tarkoittavat neljää valtakuntaa, 
jotka hävitetään maan päältä, ja korkeimman pyhät saavat vallan ja ottavat 
haltuunsa kuninkuuden ikuisuuksien ikuisuuteen saakka.’ (5) sitten minä 
halusin saada selvän tiedon neljännestä pedosta, joka tuhosi kaikki muut. se 
oli hyvin pelottava, sen hampaat olivat rautaa ja kynnet pronssia, ja se söi ja 
ruhjoi kaiken ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Halusin myös tietää niistä kym-
menestä sarvesta, jotka olivat sen päässä, ja vielä siitä sarvesta, joka kasvoi 
esiin ja jonka tieltä putosi pois kolme sarvea, tuosta sarvesta, jolla oli silmät 
ja suuria sanoja puhuva suu ja joka näytti muita sarvia suuremmalta. Minun 
katsellessani tuo sarvi ryhtyi sotaan pyhiä vastaan, ja se voitti heidät ja piti 
heitä vallassaan, kunnes ikiaikainen saapui ja korkeimman pyhät saivat oi-
keutensa ja tuli hetki, jolloin korkeimman pyhät ottivat haltuunsa vallan.

(6) Ja minulle sanottiin neljännestä pedosta: ’se tarkoittaa neljättä val-
takuntaa, joka on syntyvä maailmaan. se valtakunta on erilainen kuin muut 
valtakunnat, ja se syö koko maailman ja tallaa ja murskaa sen. ne kymmenen 
sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat. Heidän jälkeensä nousee 
vielä yksi. Hän on pahempi kuin edelliset ja kukistaa kolme kuningasta. Hän 
puhuu korkeinta vastaan, tuhoaa korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan 
juhla-ajat ja lain. korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, 
ajoiksi ja puoleksi ajaksi. (7) Mutta oikeus istuutui, ja hänen valtansa otetaan 
häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. kuninkuus ja valta ja val-
takuntien mahti kaiken taivaan alla annettiin korkeimman pyhälle kansal-
le, jotta se hallitsisi ikuista valtakuntaa. kaikki vallat palvelevat ja tottelevat 
sitä.’ tähän päättyy kertomus. Minua, Danielia, pelottivat nämä ajatukseni, 
niin että olemukseni muuttui, ja minä säilytin tämän puheen sydämessäni.”

32. lopetettuani tryfon sanoi: – Veli hyvä, lainaamasi kirjoitukset todista-
vat, että meidän tulee odottaa sitä kunnioitettavaa ja suurta, joka ihmisen 
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pojan kaltaisena saa ikiaikaiselta ikuisen valtakunnan. Mutta tämä, jota te 
kutsutte kristukseksi, oli hyljeksitty ja halveksittu, jopa siinä määrin, että 
hän joutui lain suurimman kirouksen alaiseksi, sillä hänet ristiinnaulittiin.

(2) Minä vastasin: – Hyvät herrat, olen nähtävästi puhunut vaikeatajui-
sesti ja hämärästi, jos en ole osoittanut lainaamistani kirjoituksista, että hän 
ei ollut komea; ettei hänen sukuaan voi selvittää; että hänen kuolemastaan 
rikkaat annetaan kuolemaan; että hänen haavojensa hinnalla me olemme 
parantuneet ja että hän oli kuin karitsa, joka viedään teuraaksi. tai jos en 
ole tehnyt selväksi, että hänellä on kaksi tulemusta: ensimmäinen, jossa hän 
joutui teidän lävistämäksenne, ja toinen, jolloin te tunnistatte hänet siksi, 
jonka olette lävistäneet. silloin teidän heimonne valittavat, kukin heimo 
erikseen, ja erikseen niiden miehet ja naiset.

nyt yritän kerätä kaikki todisteet teidän pyhistä ja profeetallisista kir-
joituksistanne siinä toivossa, että edes jonkun teistä havaittaisiin olevan 
peräisin siitä kansasta, joka meidän Herramme sebaotin armon kautta jää 
jäljelle ikuiseen pelastukseen.

(3) tehdäkseni asian teille selvemmäksi, lainaan myös toisia autuaan 
Daavidin lausumia sanoja. niistä te ymmärrätte, että pyhä profeetallinen 
Henki kutsuu myös kristusta Herraksi ja että Herra, kaikkien isä, nosti 
hänet maasta ja asetti hänet oikealle puolelleen, kunnes hän tekisi viholli-
sista hänen jalkojensa korokkeen. näin todella alkoi tapahtua, kun meidän 
Herramme Jeesus kristus ylösnousemisensa jälkeen astui ylös taivaaseen. 
Ajat täyttyvät ja se, jonka Daniel ennusti hallitsevan ajan ja aikoja ja puoli 
aikaa, on jo ovella valmiina puhumaan korkeimmasta röyhkeästi pilkaten. 
(4) Mutta te ette ymmärrä, kuinka kauan hän hallitsee, sillä tulkitsette ”ajan” 
tarkoittavan sataa vuotta. näin ollen laittomuuden ihmisen täytyisi hallita 
vähintään kolmesataa viisikymmentä vuotta, jos laskemme pyhän Danielin 
ilmaisun ”aikoja” tarkoittavan vain kahta aikaa.

(5) Jos olen hieman poikennut asiasta, olen tehnyt sen vain siksi, että 
te viimeinkin uskoisitte, mitä Jumala on sanonut teitä vastaan: ”te olette 
ymmärtämättömiä lapsia” ( Jer. 4:22) ja ”siksi minä vielä vien pois tämän 
kansan. Minä vien sen pois ja hävitän viisaiden viisauden ja piilotan ym-
märtäväisten ymmärryksen” ( Jes. 29:14; vrt. 1. kor. 1:19). lakatkaa eksyttä-
mästä itseänne ja niitä, jotka kuuntelevat teitä! oppikaa meistä, jotka olem-
me saaneet viisauden kristuksen armosta.
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(6) Daavidin kautta puhutut sanat kuuluvat näin (ps. 110:1–7): ”Herra 
sanoi minun herralleni: ’istu oikealle puolelleni kunnes panen vihollisesi 
korokkeeksi jalkojesi alle. Herra lähettää sinulle vahvan valtikan siionis-
ta. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli! sinulla on valta. sinun 
voimasi päivänä, sinun pyhiesi loistossa ennen aamuruskoa minä sinut koh-
dusta synnytin.’ näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: ’sinä 
olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.’ Herra on 
sinun oikealla puolellasi. kun hän vihastuu, hän murskaa kuninkaat. Hän 
tuomitsee kansat: kaikkialla on ruumiita. Hän juo purosta matkansa varrel-
la. sen tähden hän kohottaa päänsä.”

33. tiedän kyllä, että te julkeatte tulkita tämän psalmin puhuvan kunin-
gas Hiskiasta. siinä te kuitenkin erehdytte: osoitan sen teille psalmin omin 
sanoin. siinä sanotaan muun muassa: ”näin on Herra vannonut, eikä hän 
valaansa peruuta” sekä ”sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Mel-
kisedekin pappeutta.” Ette edes te julkea väittää, että Hiskia oli pappi tai on 
Jumalan ikuinen pappi. nämä sanat osoittavat, että siinä puhutaan meidän 
Jeesuksestamme. Mutta teidän korvanne on suljettu ja teidän sydämenne 
paadutettu.

(2) ”näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta. sinä olet pappi 
ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.” teidän epäuskonne 
vuoksi Herra vannoi näillä sanoilla kristuksen pappeuden olevan Melkise-
dekin pappeutta. toisin sanoen, kuten Mooses kirjoittaa, Melkisedek oli 
korkeimman ja ympärileikkaamattomien pappi ja hän siunasi ympärileika-
tun Abrahamin, joka toi hänelle kymmenykset. samalla tavalla Jumala on 
ilmoittanut, että Jeesus, hänen ikuinen pappinsa, jota pyhä Henki kutsuu 
Herraksi, on ympärileikkaamattomien pappi. Hän ottaa vastaan ja siunaa 
myös ne ympärileikatut, jotka lähestyvät häntä, toisin sanoen uskovat hä-
neen ja pyytävät hänen siunaustaan. (3) psalmin viimeiset sanat osoittavat, 
että hän oli ensin alennettu ihminen, ja sitten hänet ylennettiin: ”Hän juo 
purosta matkansa varrella” ja ”sen tähden hän kohottaa päänsä.”

34. saadakseni teidät vakuuttumaan, että te ette ymmärrä kirjoituksista mi-
tään, lainaan toista psalmia, jonka pyhä Henki saneli Daavidille. te sanotte 
sen kertovan kuninkaastanne salomosta, mutta todellisuudessa se puhuu 
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meidän kristuksestamme. te johdatte itseänne harhaan, sillä sen sanoilla 
on kaksi merkitystä. kun siinä sanotaan, että Herran laki on täydellinen 
(ps. 19:8), te tulkitsette sen tarkoittavan Mooseksen kautta annettua lakia, 
ettekä hänen jälkeensä tullutta. Jumala on kuitenkin ilmoittanut antavansa 
uuden lain ja solmivansa uuden liiton. (2) Ja kun psalmissa sanotaan (72:1): 
”Jumala, neuvo kuninkaalle oikeamielisyytesi”, te väitätte sen puhuvan sa-
lomosta, koska tämä oli kuningas. Mutta psalmin sanat julistavat selvästi 
sen puhuvan ikuisesta kuninkaasta eli kristuksesta. kristus on kuningas, 
pappi, Jumala ja Herra. Hän on enkeli, ihminen, sotapäällikkö ja kivi. Hän 
on ainoasyntyinen poika ja se, joka ensin kärsi mutta sitten astui taivaaseen 
ja tulee uudestaan kirkkaudessa. Hänestä julistetaan, että hänellä on ikui-
nen valtakunta, kuten pystyn osoittamaan kaikista kirjoituksista.

(3) Jotta ymmärtäisitte, mitä olen puhunut, lainaan kyseistä psalmia. se 
kuuluu näin (ps. 72:1–20): ”Jumala, anna kuninkaalle tuomiosi, kuninkaan-
pojalle oikeamielisyytesi, jotta tämä tuomitsisi kansasi oikeamielisesti ja 
sinun köyhäsi oikein. Vuoret kantakoot rauhaa kansalle ja kukkulat oikeu-
denmukaisuutta. Hän tuomitsee kansan kurjat ja pelastaa köyhien lapset, 
hän alentaa panettelijan. Hän pysyy polvesta polveen, niin kauan kuin kier-
tävät aurinko ja kuu. Hän laskeutuu kuin sade taljalle, kuin pisara, joka lan-
keaa maahan. (4) oikeudenmukaisuus kukoistaa hänen päivinään ja rauhan 
runsaus, kunnes kuuta ei enää ole. Merestä mereen hän hallitsee, virroilta 
maan ääriin asti. Etiopialaiset kumartavat häntä, hänen vihollisensa nuole-
vat tomua. Hän saa tarsisin kuninkaiden ja meren saarten lahjat, Arabian ja 
saban kuninkaitten lahjat tuodaan hänelle.

kaikki maan kuninkaat kumartavat häntä, ja kaikki kansat palvelevat 
häntä, sillä hän pelastaa kurjan mahtavan kynsistä ja köyhän, jolla ei ole 
auttajaa. (5) Hän säästää köyhän ja kurjan ja pelastaa kurjien sielut. Hän 
lunastaa heidän sielunsa koronkiskonnan ja vääryyden alta, ja hänen ni-
mensä on heille kallis. Hän elää, Arabian kulta annetaan hänelle. He rukoi-
levat aina hänen puolestaan, pyytävät lakkaamatta hänelle siunausta. Maan 
perusta on vuorien huipuilla, hänen satonsa ylittää libanonin, kaupunkien 
asukkaat kukoistavat kuin ruoho maassa. (6) Hänen nimeään siunataan 
ikuisesti, se pysyy aina auringon alla. Hänessä ovat siunatut kaikki maan 
heimot, ja kaikki kansat kutsuvat häntä onnelliseksi. siunattu on Herra, is-
raelin Jumala, joka yksin tekee ihmeellisiä tekoja! siunattu ikuisesti hänen 
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nimensä kunnia! kaikki maa on oleva täynnä hänen kirkkauttaan. Aamen, 
Aamen.” tämä psalmi päättyy sanoihin: ”Daavidin, iisain pojan, rukoukset 
päättyvät tähän.”

(7) tiedän hyvin, että salomo oli suuri ja maineikas kuningas, jonka ai-
kana rakennettiin kuulu Jerusalemin temppeli. Mutta on aivan ilmeistä, et-
tei mitään, mitä tuossa psalmissa kerrotaan, tapahtunut hänelle. sillä kaikki 
kuninkaat eivät kumartaneet häntä, eikä hän hallinnut maan ääriin saakka, 
eivätkä hänen vihollisensa kumarra häntä ja nuole maan tomua. (8) päinvas-
toin, rohkenen muistuttaa, että kuninkaiden kirjassa kerrotaan hänen naisen 
vuoksi palvoneen epäjumalia sidonissa. tällaista eivät suostuisi tekemään ne 
pakanatkaan, jotka ovat oppineet tuntemaan Jumalan ristiinnaulitun Jee-
suksen kautta. He kestävät mieluummin kaikkia kärsimyksiä ja rangaistuk-
sia, suostuvat jopa kuolemaan ennemmin kuin palvelisivat epäjumalia tai 
söisivät epäjumalille uhrattua lihaa.

35. tryfon sanoi: – käsittääkseni on kuitenkin monia, jotka tunnustautu-
vat Jeesuksen omiksi ja joita kutsutaan kristityiksi ja jotka kuitenkin syövät 
epäjumalille uhrattua lihaa ja väittävät, ettei siitä koidu mitään vahinkoa.

(2) Minä vastasin: – on totta, että on sellaisia ihmisiä, jotka väittävät 
olevansa kristittyjä ja tunnustavat ristiinnaulitun Jeesuksen olevan Her-
ra ja kristus. He eivät kuitenkaan opeta hänen oppejaan vaan eksytyksen 
henkien oppeja. Me Jeesuksen kristuksen toden ja puhtaan opin seuraajat 
olemme sitä uskollisempia ja lujempia siinä toivossa, jonka hän on ilmoit-
tanut. Me näemme omin silmin tapahtuvan sen, minkä hän ennalta sanoi 
tapahtuvan hänen nimessään. (3) Hän on sanonut (Matt. 24:5; 7:15): ”Mo-
net tulevat minun nimessäni, puettuna lampaiden vaatteisiin, mutta sisäl-
tä he ovat raatelevia susia” sekä ”on tuleva riitoja ja ryhmäkuntia” ja vielä 
(Matt. 7:15): ”Varokaa vääriä profeettoja! He tulevat luoksenne lampaiden 
vaatteissa mutta sisältä he ovat raatelevia susia.” Ja näinkin (Matt. 24:11, 24; 
Mark. 13:6, 22): ”paljon vääriä messiaita ja vääriä apostoleja ilmaantuu, ja 
he johtavat monia uskovia harhaan.”

(4) Hyvät ystävät, aiemmin on ollut ja vielä nykyäänkin on monia, jotka 
tulevat Jeesuksen nimessä ja opettavat puhumaan ja tekemään jumalatto-
mia ja rienaavia asioita. Me kutsumme niitä sen henkilön mukaan, jonka 
aloittama kyseinen opetus on. (5) kukin niistä opettaa omalla tavallaan 
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pilkkaamaan kaiken luojaa ja Abrahamin, iisakin ja Jaakobin Jumalaa sekä 
kristusta, jonka tulemuksen hän on ennalta ilmoittanut. Meillä ei ole mi-
tään tekemistä heidän kanssaan. Me tiedämme, että he ovat jumalattomia 
ateisteja ja väärämielisiä pahantekijöitä. He kunnioittavat Jeesusta vain 
nimellisesti. (6) He tosin kutsuvat itseään kristityiksi, samalla tavoin kuin 
jotkut pakanat kaivertavat Jumalan nimen käsin tehtyihin taikakaluihin ja 
ottavat osaa kammottaviin ja jumalattomiin menoihin. Eräitä heistä kut-
sutaan Markionin kannattajiksi, toisia karpokrateen, toisia Valentinoksen, 
Basilideen tai satorniloksen kannattajiksi, toisia vielä muilla nimillä. kuta-
kin kutsutaan liikkeen perustajan nimellä, aivan kuten jokainen filosofina 
itseään pitävä haluaa kantaa oppi-isänsä nimeä, kuten alussa mainitsin.

(7) nämä sanat ovat saaneet meidät vakuuttumaan, että Jeesus on ennal-
ta tiennyt mitä tapahtuu hänelle ja hänen seuraajilleen. samoin hän ennusti 
myös monia muita asioita, jotka tapahtuvat niille, jotka uskovat häneen ja 
tunnustavat hänet kristukseksi. Hän on ennustanut tapahtuvaksi kaiken sen, 
mitä me kärsimme, myös sen, että oman talomme väki tappaa meitä. on siis 
ilmeistä, ettei mikään hänen sanansa tai tekonsa osoittaudu vääräksi.

(8) sen tähden me rukoilemme teidän puolestanne ja kaikkien mui-
den puolesta, jotka vihaavat meitä, jotta te meidän laillamme katuisitte ja 
lakkaisitte pilkkaamasta Jeesusta kristusta. Hänen omat tekonsa ja hänen 
nimessään tapahtuvat voimateot, hänen opetuksensa ja häntä koskevat pro-
fetiat todistavat hänen olevan täysin synnitön ja syytön. rukoilemme, että 
te uskoisitte häneen ja pelastuisitte, kun hän tulee taas kunniassaan, ja ettei 
hän tuomitsisi teitä tuleen.

36. tryfon vastasi: – Myönnettäköön, että olet oikeassa. kristuksesta on en-
nustettu, että hänen täytyi kärsiä, että häntä kutsuttaisiin kiveksi ja että hän 
ensimmäisen kärsimyksessä tapahtuvan tulemuksensa jälkeen tulee kirk-
kaudessa ja on oleva kaikkien tuomari, ikuinen kuningas ja pappi. Mutta 
osoita, että Jeesus on se, josta tämä on ennustettu.

(2) Vastasin: – kuten haluat, tryfon. saat haluamasi todisteet sopivan 
hetken tullen. Mutta salli minun ensin lainata profeettoja osoittaakseni, että 
pyhä Henki kutsuu vertauskuvallisesti kristusta Jumalaksi sekä valtojen ja 
Jaakobin Herraksi. osoitan myös, että teidän tulkitsijanne ovat mielettö-
miä – kuten Jumala sanoo – väittäessään, etteivät nämä kohdat kerro kris-
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tuksesta vaan salomosta, kun tämä toi todistuksen arkun rakentamaansa 
temppeliin.

(3) Daavidin psalmissa sanotaan näin (ps. 24:1–10): ”Herran on maa ja 
kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja kaikki sen asukkaat. Hän on sen perus-
tanut merien päälle, valmistanut sen virtojen ylle. kuka saa nousta Herran 
vuorelle, kuka astua hänen pyhään paikkaansa? se, jolla on viattomat kädet 
ja puhdas sydän, joka ei ole turhaan vastaanottanut sieluaan eikä vanno vää-
rin lähimmäisestään. (4) Hän saa siunauksen Herralta ja armon Jumalalta, 
hänen pelastajaltaan. tämä on kansa, joka etsii Herraa, etsii Jaakobin Ju-
malan kasvoja. kohottakaa porttinne, te ruhtinaat, ja avartukaa, ikiaikaiset 
ovet, niin kirkkauden kuningas tulee. kuka on kirkkauden kuningas? Hän 
on Herra, väkevä ja voimallinen sodassa. kohottakaa porttinne, te ruhti-
naat, ja avartukaa, ikiaikaiset ovet, niin kirkkauden kuningas tulee. kuka on 
kirkkauden kuningas? Valtojen Herra on kirkkauden kuningas!”

(5) tämä osoittaa, ettei valtojen Herra ole salomo, vaan meidän kris-
tuksemme. kun hän nousi kuolleista ja astui taivaaseen, Jumala määräsi va-
litut taivaalliset ruhtinaat avaamaan taivaan portit, jotta kirkkauden kunin-
gas pääsisi sisään ja istuisi isän oikealle puolelle kunnes tämä panisi kaikki 
viholliset hänen jalkojensa korokkeeksi, kuten julistetaan toisessa psalmissa. 
(6) kun sitten nämä taivaalliset ruhtinaat näkivät hänen olevan ulkoisesti 
vailla kauneutta, kunniaa ja kirkkautta eivätkä he tunnistaneet häntä, he 
kysyivät: ”kuka on kirkkauden kuningas?” pyhä Henki vastasi joko isän 
nimissä tai omissa nimissään: ”Valtojen Herra on kirkkauden kuningas!” 
kaikki ovat yhtä mieltä siitä, etteivät Jerusalemin temppelin porttien var-
tijat olisi uskaltaneet sanoa näin salomosta, niin kunniakas kuningas kuin 
tämä olikin, tai todistuksen arkusta.

37. Minä jatkoin: – keskivaiheilla 46. psalmia sanotaan kristuksesta näin 
(ps. 47:6–10): ”Jumala nousi riemuhuutojen kaikuessa, Herra pasuunain 
soidessa. laulakaa meidän Jumalallemme, laulakaa, laulakaa kuninkaallem-
me, laulakaa! sillä Jumala on koko maan kuningas, laulakaa ja ymmärtä-
kää. Jumala on hallinnut pakanakansoja, Jumala istuu pyhällä istuimellaan. 
kansojen ruhtinaat kokoontuivat yhdessä Abrahamin Jumalan kanssa, sillä 
maan mahtavat ovat Jumalan, heidät on korotettu korkealle.”

(2) Ja 98. psalmissa pyhä Henki moittii teitä ja ilmoittaa, että hän, jota 
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te ette tahdo kuninkaaksi, on samuelin, Aaronin, Mooseksen ja sanalla sa-
noen kaikkien muidenkin kuningas ja Herra. (3) psalmi kuuluu näin (ps. 
99:1–9): ”Herra hallitsee – vihastukoot kansat! Hän istuu kerubien kan-
nattamana – vaviskoon maa! siionista Herra on suuri ja kaikkien kanso-
jen yläpuolella. ylistäkööt he sinun suurta nimeäsi, se on pelättävä ja pyhä. 
kuninkaan kunnia rakastaa oikeutta. sinä loit oikeudenmukaisuuden, sinä 
teit Jaakobissa oikeuden ja vanhurskauden. ylistäkää Herraa, meidän Ju-
malaamme, kumartukaa hänen valtaistuimensa eteen, hänen jalkojensa 
juureen, sillä hän on pyhä. (4) Mooses ja Aaron olivat hänen pappiensa jou-
kossa, ja samuel niiden joukossa, jotka huusivat avuksi hänen nimeään. He 
huusivat Herraa, niin sanovat kirjoitukset, ja hän kuuli heitä. pilvipatsaassa 
hän puhui heille, ja he noudattivat hänen todistuksiaan ja käskyä, jonka hän 
heille antoi. Herra, meidän Jumalamme, sinä vastasit heille. Jumala, sinä 
annoit heille anteeksi, vaikka rankaisitkin heitä heidän teoistaan. ylistäkää 
Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa hänen pyhää vuortaan kohden, 
sillä Herra, meidän Jumalamme, on pyhä.”

38. tryfon sanoi: – Hyvä ystävä, meidän olisi kannattanut uskoa opetta-
jiamme, jotka ovat kieltäneet meitä keskustelemasta kenenkään teikäläisen 
kanssa ja antautumasta sinun kanssasi tällaisiin keskusteluihin. olet pil-
kannut Jumalaa monin tavoin yrittäessäsi saada meitä vakuuttumaan siitä, 
että tämä ristiinnaulittu oli Mooseksen ja Aaronin kanssa, puhui heille pilvi-
patsaasta ja tuli ihmiseksi, ristiinnaulittiin, astui taivaaseen ja tulee takaisin 
maan päälle ja että häntä pitäisi palvoa.

(2) Vastasin: – tiedän, että tämä kaikkeuden luojan ja kaikkivaltiaan 
Jumalan suuri viisaus on kätketty teiltä, niin kuin Jumalan sana sanoo. sen 
tähden säälin teitä ja teen kaikkeni, että ymmärtäisitte meidän oppimme, 
jota pidätte ristiriitaisena. Jos epäonnistun, minua ei voida pitää tuomiopäi-
vänä vastuullisena. saatte kuulla kenties vielä ristiriitaisemmalta kuulosta-
via asioita. Älkää kuitenkaan kiihtykö, vaan jääkää ja kuunnelkaa ja olkaa 
entistäkin innokkaampia tutkimaan näitä asioita. Älkää välittäkö opetta-
jienne opista. profeetallinen henki on tuominnut heidät olemaan ymmär-
tämättä Jumalan totuuksia ja valitsemaan mieluummin omien mielipiteit-
tensä opettamisen.

(3) 44. psalmissa sanotaan kristuksesta näin (ps. 45:2–18): ”sydämeni 
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on tulvillaan kauniita sanoja. Minä kerron työni kuninkaalle – olkoon kie-
leni kuin taitavan kirjurin kynä. kuningas, olet kaunein ihmisten joukossa, 
sinun huulesi puhuvat suloisia sanoja. sen tähden Jumala on siunannut si-
nua ikuisesti! Vyötä miekka kupeellesi, sankari, pukeudu valtaan ja loistoon. 
nouse taisteluun ja voita, hallitse totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden 
vuoksi. oikea kätesi tekee pelottavia tekoja. nuolesi ovat terävät, sankari, 
kuninkaan vihollisten sydämissä, kansat alistuvat valtaasi! (4) sinun val-
taistuimesi, Jumala, pysyy ikuisesti, sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden 
valtikka. sinä olet rakastanut oikeutta ja vihannut vääryyttä. sen tähden 
Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut 
riemun öljyllä. Vaatteisiisi levittää norsunluupalatseista tuoksuaan mirha, 
aaloe ja kassia, joista sinä iloitset. kuninkaiden tyttäret kunnioittavat sinua, 
kuningatar seisoi oikealla puolellasi yllään kullankirjavat vaatteet. kuule, 
tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda isäsi suku. sinun 
kauneutesi sytyttää kuninkaan, hän on sinun herrasi, häntä he kumartavat. 
(5) tyroksen tytär on siellä lahjoineen, kansan rikkaat hakeutuvat sinun 
suojaasi. kuninkaan tytär saapuu palatsiin kaikessa loistossaan, hänen vaat-
teensa ovat kullalla kirjotut. neidot viedään kuninkaan luo hänen jäljessään, 
hänen ystävättärensä tuodaan sinun luoksesi. Heitä viedään riemusaatossa, 
he astuvat kuninkaan temppeliin. sinun poikasi ovat syntyneet isiesi sijaan, 
saat asettaa heidät ruhtinaiksi kaikkialle maahan. Minä säilytän nimesi pol-
vesta polveen, sen tähden kansat ylistävät sinua nyt ja aina.”

39. Ei ole ihme, että te vihaatte meitä, sillä me ymmärrämme nämä sanat ja 
olemme paljastaneet teidän kovasydämisyytenne. puhuessaan teidän puo-
lestanne Jumalalle Elia sanoi näin (1. kun. 19:14): ”Herra, he ovat tappa-
neet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen enää 
jäljellä, ja he tavoittelevat minunkin henkeäni.” Jumala vastasi hänelle (1. 
kun. 19:18): ”Minulla on vielä seitsemän tuhatta miestä, joiden polvet eivät 
ole notkistuneet Baalin edessä.” (2) niin kuin Jumala ei silloin näyttänyt 
vihaansa noiden seitsemän tuhannen vuoksi, niin ei hän nytkään ole vielä 
toimeenpannut tuomiotaan. Hän tietää, että päivittäin teidän joukostanne 
tulee kristuksen nimen oppilaita, jotka jättävät eksytyksen tien ja saavat 
tämän saman kristuksen nimen valaisemina lahjoja, jokainen ansionsa mu-
kaan. Joku saa viisauden hengen, joku tiedon hengen, joku voiman hengen, 
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joku parantamisen hengen, joku opettamisen hengen, joku Jumalan pelon 
hengen.

(3) tähän tryfon sanoi: – ymmärrät kai itsekin, että olet järjiltäsi, kun 
puhut tuollaisia.

(4) Vastasin hänelle: – kuuntele minua, ystäväni, sillä en ole hullu enkä 
järjiltäni. kristuksesta ennustettiin, että taivaaseen astumisensa jälkeen hän 
ottaisi meidät voittosaaliikseen ja pois eksytyksestä sekä antaisi meille lah-
joja. kohta kuuluu näin (ps. 68:19 = Ef. 4:8): ”Hän astui korkeuteen vangit 
voittosaaliinaan, hän jakoi lahjoja ihmisille.”

(5) niinpä me, jotka olemme saaneet lahjoja korkeuteen nousseelta 
kristukselta, voimme osoittaa profeetallisista kirjoituksista, että te, jotka 
”ihailette omaa älyänne ja omasta mielestänne olette perin viisaita” ( Jes. 
5:21) olettekin mieltä vailla, sillä te kunnioitatte Jumalaa ja hänen kristus-
taan ainoastaan huulillanne. Me taas olemme saaneet oppia koko totuuden 
ja kunnioitamme häntä niin teoilla, tiedolla kuin sydämelläkin, aina kuole-
maan asti.

(6) kenties hallitsijoiden vainoamisen pelossa te epäröitte tunnustaa, 
että Jeesus on kristus, niin kuin kirjoitukset, teidän todistamanne tapah-
tumat ja hänen nimessään tapahtuneet asiat osoittavat. pahan ja eksyttä-
vän hengen, käärmeen voimasta he tappavat ja vainoavat kristuksen nimen 
tunnustajia siihen asti, kunnes hän taas palaa ja tuhoaa kaikki antaen jokai-
selle ansionsa mukaan.

(7) tryfon sanoi: – todista meille jo viimein, että tämä mies, jonka te sanotte 
ristiinnaulitun ja astuneen taivaaseen, on Jumalan kristus. olet antanut kirjoi-
tuksia lainaamalla riittävät todisteet, joiden mukaan kristus kärsi ja tulee uudes-
taan kirkkaudessa ja hänelle annetaan ikuinen valta kaikkiin kansoihin ja kaikki 
kansakunnat palvelevat häntä. osoita vielä, että juuri tämä mies on kristus.

(8) Minä vastasin: – Hyvät herrat, minä olen jo osoittanut sen niille, 
joilla on korvat, kuten itsekin olette tunnustaneet. Jotta ette luulisi, että olen 
epävarma, enkä sen vuoksi voi antaa todisteita siitä, mitä pyydätte, teen sen 
jossakin sopivassa vaiheessa, kuten lupasin. Mutta nyt jatkan siitä aiheesta, 
josta olen puhumassa.
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Mooseksen lain rituaalit ja uhrit ovat vertauskuvia kristuksesta

40. lampaalla, jonka Jumala käski teidän uhrata pääsiäiseksi, on kätketty 
merkitys. se oli esikuva kristuksesta, jonka verellä kukin uskova sivelee ta-
lonsa, toisin sanoen itsensä. Jumalan luomistyö, Aadam, oli Jumalan Hen-
gen asuinpaikka, kuten te kaikki tiedätte. osoitan nyt, että tämä käsky oli 
annettu vain tietyksi ajaksi.

(2) Jumala ei salli, että pääsiäisuhri teurastetaan missään muualla kuin 
siinä paikassa, jossa hänen nimeään ylistetään. Hän nimittäin tiesi, että 
kristuksen kärsimyksen jälkeen tulee aika, jolloin teidän vihollisenne vievät 
teiltä tuon paikan Jerusalemissa ja kaikki uhraaminen lakkaa.

(3) lammas, jonka Jumala käski paahtaa kokonaisena, on kristuksen 
ristillä kokeman kärsimyksen vertauskuva. lampaan paahtamistapahan 
muistuttaa muodoltaan ristiä: yksi varras lävistää sen ylöspäin alaosista pää-
hän asti, toinen taas kulkee selän poikki ja pitää kiinni lampaan eturaajat.

(4) samoin paaston yhteydessä uhrattavaksi määrätyt kaksi samanlaista 
vuohipukkia, joista toinen lähetettiin pois syntipukkina ja toinen uhrattiin, 
ovat ilmoitus kristuksen kahdesta tulemuksesta. Ensimmäinen tulemus 
oli se, jolloin teidän kansanne vanhimmat ja papit kävivät häneen käsiksi ja 
tappoivat hänet. näin he lähettivät hänet pois kuten syntipukin. toinen tu-
lemus on puolestaan se, jolloin te samassa paikassa Jerusalemissa tunnistatte 
hänet, jonka te häpäisitte. Hänet annettiin uhrina kaikkien niiden syntisten 
edestä, jotka ovat valmiit katumaan ja paastoamaan Jesajan kehottamalla 
tavalla: ”…irrota väkivalloin solmittujen sopimusten siteet” ( Jes. 58:6) ja 
jotka samoin noudattavat hänen muita määräyksiään. niistä olen puhunut 
jo aiemmin ja niitä Jeesukseen uskovat noudattavat. (5) te tiedätte, että 
edes niitä kahta vuohipukkia, jotka Jumala käski uhrata paaston yhteydessä, 
hän ei sallinut uhrattavan muualla kuin Jerusalemissa.

41. samalla tavoin vehnäjauhojen uhraaminen, joka käskettiin toimittaa 
spitaalista parantuneiden puolesta, on ehtoollisleivän esikuva. Meidän 
Herramme Jeesus kristus käski meidän uhrata sen muistoksi hänen kär-
simyksestään kaikesta pahasta puhdistettujen sielujen vuoksi. Hän käski 
meitä samalla myös kiittämään Jumalaa siitä, että tämä on ihmisen vuoksi 
luonut maailman ja kaikki, mitä siinä on. kiitämme myös siitä, että hän on 
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vapauttanut meidät pahuudesta, jossa me synnyimme, ja että hän on täy-
dellisesti hävittänyt vallat ja voimat kristuksen kautta, joka kärsi Jumalan 
tahdon mukaan.

(2) kuten jo mainitsin, Malakian kautta – hän on yksi kahdestatoista 
profeetasta – Jumala puhuu teidän aiemmin suorittamistanne uhreista näin 
(Mal. 1:10–12): ”Minun tahtoni ei ole teissä, sanoo Herra, enkä ota vastaan 
teidän uhrejanne teidän käsistänne. sillä auringonnoususta sen laskuun 
saakka minun nimeni on kunnioitettava kansojen keskuudessa. kaikkialla 
uhrataan suitsukkeita ja puhtaita ruokauhreja minun nimelleni, sillä minun 
nimeni on suuri kansojen keskuudessa, sanoo Herra. te olette kuitenkin 
häpäisseet sen.”

(3) Hän tarkoitti, että me pakanat tuomme hänelle kaikkialla uhreja, 
toisin sanoen ehtoollisleivän ja -maljan. näin hän ennusti, että me kunnioi-
tamme hänen nimeään, mutta te häpäisette sen.

(4) samalla tavoin käsky ympärileikata jokainen poikalapsi kahdeksan-
tena päivänä syntymästä oli todellisen ympärileikkauksen esikuva. Meidät 
on ympärileikattu pois eksytyksestä ja pahuudesta meidän Herramme, 
viikon ensimmäisenä päivänä ylösnousseen Jeesuksen kristuksen kautta. 
Viikon ensimmäistä päivää kutsutaan kahdeksanneksi kuunkierron kaik-
kien päivien luvun mukaan, mutta silti se pysyy ensimmäisenä.

42. samoin ne kaksitoista tiukua, jotka käskettiin kiinnittää ylipapin viit-
taan, ovat kahdentoista apostolin vertauskuvia. He riippuivat kiinni ikui-
sen papin kristuksen voimassa, ja heidän äänensä kautta koko maa täyttyy 
Jumalan ja hänen kristuksensa kunniasta ja armosta. tämän vuoksi Daa-
vid sanoo (ps. 19:5): ”Heidän äänensä kaikuu kaikkialla, heidän puheensa 
maanpiirin ääriin asti.”

(2) Jesaja puhuu apostolien nimissä, kun nämä sanoivat kristukselle, et-
teivät ihmiset usko heidän sanomaansa, vaan heidän lähettäjänsä voimaan. 
siksi Jesaja sanoo ( Jes. 53:1–2): ”kuka on uskonut meidän sanomamme? 
kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Me olemme julistaneet hänen 
edessään kuin lapsi, kuin vesa kuivassa maassa.” loppuosan profetiasta olen 
lainannut jo aiemmin.

(3) kun tässä kohdassa puhutaan monien nimissä ”me olemme julista-
neet hänen edessään” ja lisätään ”kuin lapsi”, se osoittaa, että monet tulevat 
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hänelle kuuliaisiksi, tottelevat hänen määräyksiään, ja he kaikki ovat kuin 
yksi lapsi. sama pätee ruumiissa. Vaikka voimme erottaa monia ruumiin-
osia, yhdessä ne muodostavat yhden ruumiin, jota kutsutaan yhdeksi. sa-
moin on kansan ja seurakunnan laita: vaikka ihmisiä on monia, ne ovat yksi 
ja niitä kutsutaan ja puhutellaan yhdellä nimellä.

(4) lyhyesti sanottuna, hyvät herrat, voisin luetella muutkin Mooseksen 
lain määräykset ja osoittaa, että ne ovat esikuvia, vertauksia ja ennustuksia 
siitä, mitä oli tapahtuva kristukselle ja niille, joiden tiedettiin uskovan hä-
neen, tai siitä, mitä kristus itse oli tekevä. koska olen mielestäni antanut 
riittävästi esimerkkejä, siirryn keskustelussamme seuraavaan kohtaan.

43. ympärileikkaus alkoi siis Abrahamista ja sapatin vietto, erilaiset uhrit ja 
juhla-ajat Mooseksesta. lisäksi on osoitettu, että ne määrättiin teidän kan-
sanne kovasydämisyyden vuoksi. siksi isän tahdon mukaan oli välttämä-
töntä, että ne loppuisivat Jumalan pojassa kristuksessa, joka syntyi Abra-
hamin jälkeläisestä, Juudan heimoon kuuluvasta Daavidin suvun neitsyestä. 
Hän on ikuinen laki ja uusi liitto, joka on julistettu koko maailmalle, kuten 
aiemmin lainaamani profetiat osoittavat. (2) Me olemme tulleet Jumalan 
luo hänen kauttaan, eikä meillä ole lihan ympärileikkausta vaan hengen 
ympärileikkaus, joka oli Henokilla ja hänen kaltaisillaan. Me olemme saa-
neet sen Jumalan armosta kasteen kautta, koska olimme syntisiä, ja kaik-
kien pitää samalla tavoin ottaa se vastaan.

(3) seuraavaksi on puhuttava hänen syntymänsä ihmeestä. Jo Jesaja 
kirjoitti, etteivät ihmiset voi kuvata kristuksen syntymää. Hän sanoo ( Jes. 
53:8): ” kuka voi saada selville hänen sukunsa? Hänen henkensä otettiin 
pois maan päältä, hän joutui kuolemaan minun kansani rikkomusten täh-
den.” näin profeetallinen Henki sanoi tämän siksi, ettei kristuksen synty-
mää voi kuvata – hänen, jonka täytyi kuolla, että me syntiset ihmiset olisim-
me parantuneet hänen haavojensa hinnalla.

(4) Jotta lisäksi häneen uskovat ihmiset saisivat tietää, millä tavalla hän 
syntyi maailmaan, profeetallinen Henki ennusti saman Jesajan kautta näin 
( Jes. 7:10–16a; 8:4; 7:16b–17):

(5) ”Herra puhui Ahasille ja sanoi hänelle: ’pyydä Herralta, Jumalaltasi, 
todisteeksi merkki, pyydä vaikka syvyydestä tai korkeudesta.’ Mutta Ahas 
vastasi: ’En pyydä. En pane Herraa koetukselle.’ niin Jesaja sanoi: ’kuulkaa 
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siis, te Daavidin suku! Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten 
kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan kärsivällisyyttä? sen 
tähden Herra antaa itse teille merkin: katso, neitsyt tulee raskaaksi ja syn-
nyttää pojan ja häntä kutsutaan nimellä immanuel. (6) Hän syö voita ja hu-
najaa. Ennen kuin hän oppii tuntemaan pahan ja pitää sitä parempana, hän 
valitsee hyvän, sillä ennen kuin lapsi oppii tuntemaan hyvän ja pahan, hän 
hylkää pahan valitakseen hyvän. Ennen kuin lapsi on oppinut sanomaan 
’isä’ ja ’äiti’, hän saa haltuunsa Damaskoksen voiman ja samarian ryöstö-
saaliin Assyrian kuninkaan läsnä ollessa, ja autioituu maa, jota sinä nyt pel-
käät noiden kahden kuninkaan vuoksi. Herra lähettää sinulle ja kansallesi 
ja omalle suvullesi ajan, jollaista ei ole ennen koettu, ei sitten sen päivän, 
jolloin Efraim erosi Juudasta, Assyrian kuninkaasta.’”

(7) on päivänselvää, ettei kukaan Abrahamin suvun jäsenistä ole kos-
kaan syntynyt neitsyestä, eikä kenestäkään ole kerrottu tällaista, lukuun ot-
tamatta meidän kristustamme. (8) teidän opettajanne julkeavat kuitenkin 
väittää, ettei Jesajan profetiassa sanota ”katso, neitsyt tulee raskaaksi” vaan 
”katso, nuori nainen tulee raskaaksi ja synnyttää pojan”, ja te tulkitsette pro-
fetian tarkoittavan teille kuninkaaksi tullutta Hiskiaa. siksi yritän lyhyesti 
vastata teille ja osoittaa, että tämä kohta puhuu hänestä, jonka me tunnus-
tamme kristukseksi.

Ennen kristusta eläneet pelastuvat noudattamalla 
Jumalan ikuista ja yleistä moraalilakia

44. Minä osoittaudun kaikin tavoin moitteettomaksi, kun yritän saada 
teidät vakuuttuneiksi kaikin mahdollisin todistein. Jos te kuitenkin kiel-
täydytte hyväksymästä totuutta, pysytte kovasydämisyydessä ja mielen-
heikkoudessa ja pelkäätte kristittyjä odottavaa kuolemanrangaistusta, ette 
voi syyttää kuin itseänne. te petätte itseänne kuvitellessanne, että koska te 
olette Abrahamin jälkeläisiä, peritte sen hyvän, jonka Jumala on kristuksen 
kautta luvannut antaa. (2) kukaan ei voi millään tavoin päästä osallisiksi 
mistään näistä – ainoastaan ne, jotka mielessään jakavat Abrahamin uskon 
ja tuntevat kaikki salaisuudet. sillä jotkut käskyt annettiin Jumalan palve-
lemista ja hyvän tekemistä varten, jotkut käskyt ja tavat taas julistettiin joko 
kristuksen salaisuuden tai teidän kansanne kovasydämisyyden vuoksi.
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(3) Jumala itse todistaa tämän, kun Hän ilmoittaa Hesekielin kautta 
(Hes. 14:18, 20): ”Vaikka nooa, Jaakob ja Daniel pyytäisivät poikia tai tyt-
täriä itselleen, en minä suo sitä heille.” samaa hän vakuuttaa Jesajan kirjas-
sa ( Jes. 66:23–24): ”Herra Jumala sanoi: ’kun he lähtevät ulos, he näkevät 
niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei 
kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu. ne ovat kauhistava näky koko 
ihmissuvulle.’”

(4) koska te olette leikanneet sielunne irti tästä toivosta, teidän tulee 
kiirehtiä tietämään, miten voitte saada syntinne anteeksi ja saavuttaa luva-
tun hyvän perinnön toivon. Ei ole mitään muuta tapaa kuin se, että opitte 
tuntemaan kristuksen ja saatte Jesajan julistaman kasteen syntien anteeksi-
antamiseksi, ja sitten elätte synnittömästi.

45. tryfon keskeytti: – Vaikka sinun täytyy mielestäsi esittää asiat tietyssä 
järjestyksessä, salli minun keskeyttää, sillä minulla on hyvin tärkeä kysy-
mys.

– kysy mitä tahdot. näiden kysymysten ja vastausten jälkeen palaan 
aiheeseen ja päätän keskustelumme.

(2) – kerro minulle, miten käy niiden, jotka ovat eläneet Moosekselle 
annetun lain mukaan. saavatko he elää yhdessä Jaakobin, Henokin ja nooan 
kanssa kuolleiden ylösnousemuksessa vai eivät?

(3) – ystäväni, kun lainasin Hesekielin sanoja (Hes. 14:18, 20) ”vaikka 
nooa, Daniel ja Jaakob pyytäisivät poikia tai tyttäriä itselleen, en minä suo 
sitä heille” vaan jokainen pelastetaan hänen vanhurskautensa mukaan, sa-
noin samalla, että myös Mooseksen lain mukaan eläneet pelastuvat. Moo-
seksen laissa on kirjoitettuna sitä noudattaville sekä se, mikä on luonnos-
taan hyvää, pyhää ja oikeaa, että myös kansan kovasydämisyyden vuoksi 
säädetyt asiat. näitä molempia lain alla olevat noudattavat.

(4) koska he ovat tehneet sitä, mikä on kauttaaltaan sekä ikuisesti että 
luonnostaan hyvää, he ovat Jumalalle mieleen ja pelastuvat kristuksen 
kautta ylösnousemuksessa yhdessä hurskaiden esi-isiensä nooan, Henokin, 
Jaakobin ja muiden kanssa sekä niiden kanssa, jotka tuntevat kristuksen, 
Jumalan pojan. Hän oli ennen aamuruskoa ja kuuta, mutta suostui tule-
maan lihaksi ja syntymään Daavidin sukuisesta neitsyestä. sen hän teki 
tämän suunnitelman mukaan tuhotakseen alusta asti syntiä tehneen käär-
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meen sekä sen kaltaiseksi tulleet enkelit ja tehdäkseen lopun kuolemasta, 
niin että kristuksen toisessa tulemuksessa sillä ei enää olisi valtaa häneen 
uskoviin eikä niihin, jotka ovat eläneet hänen tahtonsa mukaisesti. silloin 
toiset lähetetään tuomioon ja rangaistukseen, kärsimään tuleen, joka ei lak-
kaa, toiset taas ovat vailla kärsimystä ja surua katoamattomuudessa ja kuo-
lemattomuudessa.

46. – Entä jos vieläkin jotkut haluavat elää noudattaen Moosekselle annet-
tuja käskyjä ja samalla uskovat tähän ristiinnaulittuun Jeesukseen? Voivat-
ko he pelastua, jos he tietävät, että hän on Jumalan kristus, että hänelle on 
annettu valta tuomita kaikki ja että ikuinen valtakunta on hänen?

(2) – tutkikaamme yhdessä, onko kenenkään mahdollista nykyään nou-
dattaa kaikkia Mooseksen kautta annettuja määräyksiä.

– Ei ole, sillä tiedämme, ettei pääsiäislammasta eikä paaston yhteydessä 
määrättyjä vuohipukkeja eikä mitään muitakaan uhreja ole mahdollista uh-
rata muualla, aivan kuten sanoit.

– kerro itse, mitä määräyksiä sitten voi noudattaa. näin tulet vakuuttu-
neeksi, että vaikka ei noudattaisi ikuisia säädöksiä, voi varmasti pelastua.

– Voimme pitää sapatin ja ympärileikkauksen, voimme noudattaa vuo-
tuisia juhla-aikoja ja puhdistautua, jos olemme koskettaneet jotain sellaista, 
minkä Mooses kieltää, tai olleet sukupuoliyhteydessä.

(3) – pelastuvatko sitten mielestäsi Abraham, iisak, Jaakob, nooa, Job 
ja muut heitä ennen tai heidän jälkeensä eläneet hurskaat? Entäpä saara, 
Abrahamin vaimo, ja rebekka, iisakin vaimo ja Jaakobin vaimot raakel ja 
lea ja muut heidän kaltaisensa naiset aina Mooseksen, uskollisen palvelijan 
äitiin asti? He eivät noudattaneet mitään näistä käskyistä.

– kyllähän Abraham ja hänen jälkeläisensä ympärileikattiin.
(4) – kyllä minä tiedän, että Abraham ja hänen jälkeläisensä ympärilei-

kattiin. olenhan jo kertonut sangen laajasti, miksi heidät ympärileikattiin. 
Jos sanani eivät saa teitä nolostumaan, ottakaamme asia uudelleen käsitte-
lyyn. te tiedätte hyvin, ettei yksikään ennen Moosesta elänyt hurskas nou-
dattanut eikä häntä käsketty noudattamaan yhtäkään näistä nyt puheena 
olevista käskyistä, paitsi ympärileikkausta, joka alkoi Abrahamista.

– niin tiedämme ja myönnämme, että he pelastuvat.
(5) – ymmärrätte myös, että Jumala määräsi teille kaikki nämä määräyk-
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set Mooseksen kautta teidän kansanne kovasydämisyyden vuoksi, jotta 
noudattamalla niitä kaikkia pitäisitte Jumalan aina mielessä ettekä tekisi 
mitään pahaa ettekä jumalatonta. Jumala esimerkiksi käski teidän kiinnit-
tää vaatteisiinne punaisen tupsun, jotta sen avulla muistaisitte Jumalan. Hän 
määräsi teidät kantamaan raamatunlausekoteloa, joka on tehty pienen pie-
nistä pergamenteista. niihin on kirjoitettu merkkejä, joiden me uskomme 
olevan pyhää kirjoitusta. (6) näiden määräyksien avulla hän ohjaa teitä aina 
muistamaan Jumalan ja samalla ne osoittavat, ettei teillä ole sydämessänne 
pienintäkään muistoa Jumalan kunnioittamisesta. nämäkään käskyt eivät 
saaneet teitä pidättäytymään epäjumalanpalvonnasta. kun Jumala Elian 
aikana laski ne, jotka eivät olleet notkistaneet polveaan Baalille, hän sai tu-
lokseksi vain seitsemän tuhatta. Jesajan kirjassa hän syyttää teitä siitä, että te 
uhrasitte lapsia epäjumalille.

(7) koska me puolestamme emme enää uhraa hengille, joille aiemmin 
uhrasimme, kärsimme äärimmäisistä rangaistuksista. Me iloitsemme kuo-
lemanrangaistuksesta, sillä uskomme, että Jumala herättää meidät hänen 
kristuksensa tähden ja tekee meistä katoamattomia, huolettomia ja kuo-
lemattomia. Me tiedämme, etteivät teidän kansanne kovasydämisyyden 
vuoksi annetut määräykset ole lainkaan hyödyksi hyvän tekemistä ja hurs-
kautta ajatellen.

47. – Entä jos joku tietää asian olevan kuten sanot ja tunnustettuaan Jee-
suksen olevan kristus uskoo häneen ja seuraa häntä, mutta tahtoo myös 
noudattaa Mooseksen lakia? pelastuuko hän?

– Minun mielestäni, tryfon, hän kyllä pelastuu, jos ei pyri kaikin tavoin 
taivuttamaan muita ihmisiä noudattamaan samoja säädöksiä, joita hän itse 
noudattaa, eikä tee niiden noudattamisesta pelastuksen ehtoa. näillä muilla 
tarkoitan niitä pakanakansojen jäseniä, jotka kristuksen kautta on ympäri-
leikattu pois eksytyksestä. Juuri niin sinäkin teit keskustelumme alussa kun 
väitit, etten voi pelastua, jos en noudata Mooseksen lakia.

(2) – Miksi sanoit ”minun mielestäni hän pelastuu”? onko siis toisia, 
jotka sanovat, että lakia noudattavat eivät pelastu?

– kyllä sellaisia on, tryfon, minä vastasin. – He kieltäytyvät seuruste-
lemasta lakia noudattavien kanssa ja osoittamasta vieraanvaraisuutta heitä 
kohtaan. itse olen heidän kanssaan eri mieltä. Meidän mielestämme laki on 
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säädetty kansan kovasydämisyyden vuoksi. Jos jotkut mielen heikkouden 
vuoksi tahtovat noudattaa Mooseksen lakia niin hyvin kuin pystyvät samal-
la kun panevat toivonsa kristukseen ja tekevät ikuisia, luonnostaan oikeita 
ja hurskaita tekoja, meidän pitää mielestäni hyväksyä heidät ja kohdella hei-
tä kaikessa sukulaisina ja veljinä. se edellyttää, että he haluavat asua yhdessä 
kristittyjen ja uskovien kanssa, kuten olen jo aiemmin sanonut, ja etteivät 
he yritä taivuttaa näitä itsensä tavoin ympärileikkauttamaan itseään eikä 
viettämään sapattia eikä noudattamaan mitään muutakaan senkaltaista.

(3) Mutta, tryfon hyvä, minäkään en hyväksy niitä teidän kansanne jä-
seniä, jotka sanovat uskovansa kristukseen, mutta pakottavat uskovia pa-
kanoita elämään kaikin tavoin Moosekselle annetun lain mukaan, tai jotka 
eivät halua jakaa elämäänsä näiden kanssa. (4) käsittääkseni kuitenkin ne, 
jotka heidän taivuttaminaan elävät lain mukaan mutta kuitenkin tunnus-
tavat uskovansa Jumalan kristukseen, pelastuvat. Mielestäni sen sijaan 
sellaiset eivät mitenkään voi pelastua, jotka ovat ymmärtäneet hänet kris-
tukseksi ja tunnustaneet sen, mutta ovat jostain syystä palanneet elämään 
lain mukaan ja kieltävät hänen olevan kristus, eivätkä ole katuneet ennen 
kuolemaansa. samoin käsittääkseni eivät pelastu nekään Abrahamin jälke-
läiset, jotka elävät lain mukaan eivätkä usko kristukseen ennen elämänsä 
loppua – eivät etenkään ne, jotka synagogissa ovat kironneet ja yhä kiroavat 
kristukseen uskovia ja kaikkea mitä nämä tekevät saavuttaakseen pelastuk-
sen ja välttääkseen tulisen rangaistuksen.

(5) Hyvyydessään, ihmisrakkaudessaan ja äärettömässä rikkaudessaan 
Jumala pitää syntejään katuvaa vanhurskaana ja viattomana, niin kuin hän 
julistaa Hesekielin kautta. Hän tuomitsee syntiseksi ja väärintekijäksi ja 
jumalattomaksi sen, joka kääntyy hurskaudesta ja hyvistä teoista vääryy-
teen ja jumalattomuuteen. siksi myös meidän Herramme Jeesus kristus on 
sanonut: ”Mistä teoista teidät saankin kiinni, niistä minä olen teidät myös 
tuomitseva.”
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ii Jeesus on ennalta ilmoitettu kristus

Johannes kastaja oli Elia, Jeesuksen edelläkävijä

48. tryfon keskeytti: – olemme nyt kuulleet, mitä mieltä sinä olet näis-
tä asioista. Jatka nyt siitä, mihin lopetit ja päätä keskustelumme. osa siitä 
vaikuttaa minusta ristiriitaiselta ja täysin todistukseksi kelpaamattomalta. 
Väitteesi siitä, että tämä kristus oli Jumala ennen aikojen alkua ja suostui 
sitten syntymään ihmiseksi, vaikka ei ollut ihmisestä lähtöisin, ei minusta 
vaikuta ainoastaan ristiriitaiselta vaan suoranaiselta hulluudelta.

(2) Vastasin tähän: – tiedän, että puheeni kuulostaa ristiriitaiselta, 
etenkin teidän kansanne jäsenistä. te ette ole koskaan halunneet ymmärtää 
ettekä tehdä Jumalan, vaan opettajienne tahdon mukaan – aivan kuten Ju-
mala itse julistaa. kuitenkin, tryfon, tämä mies ei lakkaa olemasta kristus, 
vaikka en kykenisi osoittamaan, että hän on Jumala, joka on ollut ennalta 
olemassa Jumalan, kaikkeuden luojan, poikana ja on tullut ihmiseksi neit-
syestä.

(3) on epäilyksettä todistettu, että tämä mies on Jumalan kristus, kuka 
tahansa hän muuten onkaan. siksi on oikein sanoa minun erehtyneen ai-
noastaan siinä, jos en ole kyennyt osoittamaan, että hän on ollut ennalta 
olemassa ja suostui isän tahdon mukaan syntymään ihmiseksi, joka ruu-
miillisena kokee samat kärsimykset kuin mekin. Vaikka kävisi ilmi, että 
hän on syntyjään ihminen ja osoittautuisi, että Jumala on valinnut hänet 
kristukseksi, te ette voi kieltää, että juuri tämä mies on kristus. (4) ystävät, 
kansanne joukossa on eräitä, jotka tunnustavat hänen olevan kristus mutta 
pitävät häntä syntyjään ihmisenä. En ole heidän kanssaan samaa mieltä, en 
olisi, vaikka enemmistö niistä, jotka uskovat samoin kuin minä, sanoisi niin. 
kristus on käskenyt meitä olemaan uskomatta ihmisviisauden opettamia 
sanoja ja uskomaan ainoastaan sitä, mitä autuaat profeetat ovat julistaneet 
ja hän itse on opettanut.

49. tryfon sanoi: – Mielestäni heidän opetuksensa, jonka mukaan hän on 
syntyjään ihminen ja Jumalan valinnan kautta voideltu kristukseksi, on va-
kuuttavampaa kuin sinun puheesi. sillä me kaikki ajattelemme, että kristus 
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on ihminen ja odotamme, että Elia tulee ja voitelee hänet. Jos siis tämä mies 
osoittautuu kristukseksi, hänen täytyy varmasti olla ihmisestä syntynyt. 
Mutta koska Elia ei ole vielä tullut, päättelen, ettei hän ole kristus.

(2) Minä kysyin häneltä: – Eikö Jumalan sana sano sakarjan kautta, 
että Elia tulee ennen Herran suurta ja pelättävää päivää?

– kyllä, tryfon vastasi.
– siten Jumalan sana pakottaa tunnustamaan, että kristuksen tulemuk-

sia on ennustettu olevan kaksi, ensimmäinen, jossa hän ilmestyy kärsivänä, 
ilman kunniaa ja kauneutta, ja toinen, jossa hän tulee kunniassa tuomitse-
maan kaikki, kuten monet edellä lainaamani kohdat osoittavat. Eikö mei-
dän tämän vuoksi täydy olettaa Jumalan sanan julistavan, että Elia on Her-
ran suuren ja pelättävän päivän eli hänen toisen tulemisensa edelläkävijä?

– kyllä, tryfon vastasi.
(3) – Meidän Herramme on itse opettanut, että juuri näin tapahtuu, että 

Elia tulee. Me tiedämme tämän tapahtuvan, kun Herramme Jeesus kristus 
ilmestyy kunniassaan taivaasta. Hänen ensimmäisessä ilmestymisessään 
Jumalan henki, joka oli Eliassa, kävi edellä sanansaattajana Johanneksen 
hahmossa. Hän oli teidän kansanne joukosta tullut profeetta ja hänen jäl-
keensä teidän joukostanne ei ole ilmestynyt ketään toista profeettaa. Jo-
hannes istui Jordan-virralla ja julisti (Matt. 3:11–12): ”Minä kastan teidät 
vedellä parannukseen, mutta tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes 
riisumaan kenkiä hänen jaloistaan. Hän kastaa teidät pyhällä Hengellä ja 
tulella. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatante-
reensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tules-
sa, joka ei koskaan sammu.”

(4) teidän kuninkaanne Herodes vangitsi tämän profeetan. syntymä-
päiväjuhlassaan hän ihastui veljentyttärensä tanssiin niin, että lupasi antaa 
tytölle, mitä tämä tahtoi. tytön äiti kehotti tätä pyytämään vangitun Jo-
hanneksen pään. tytön pyynnöstä kuningas lähetti ja määräsi Johanneksen 
pään tuotavaksi tarjottimella.

(5) sen vuoksi meidän kristuksemme ollessaan vielä maan päällä sanoi 
niille, jotka sanoivat, että Eliaan täytyy tulla ennen kristusta (Matt. 17:11–
12; Mark. 9:11–13): ”Elia kyllä tulee ja panee kaiken taas kohdalleen. Minä 
sanon teille, että Elia on jo tullut. ihmiset vain eivät tunteneet häntä vaan 
tekivät hänelle mitä tahtoivat.” on kirjoitettu, että silloin opetuslapset 
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ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes kastajasta (Matt. 17:13).
(6) tryfon sanoi: – puheesi vaikuttaa minusta jälleen ristiriitaiselta, sillä 

sanot, että Jumalan profeetallinen Henki, joka oli Eliassa, oli myös Johan-
neksessa.

Minä vastasin tähän: – Eikö sinun mielestäsi sama tapahtunut Joosuan, 
nunin pojan kohdalla, josta tuli kansan johtaja Mooseksen jälkeen? Jumala 
käski Moosesta panemaan kätensä Joosuan päälle ja Jumala sanoi: ”Minä 
siirrän sinusta Henkeä häneen.”

(7) tryfon myönsi, että olin oikeassa.
– samalla tavoin siis kuin Jumala siirsi Hengen Mooseksesta tämän vie-

lä eläessä Joosuaan, samoin hän pystyi siirtämään Eliasta Hengen Johan-
nekseen. samalla tavoin kuin kristus ilmestyi ilman kunniaa ensimmäi-
sessä tulemuksessaan, samoin myös Eliassa vaikuttaneen Hengen – joka oli 
puhdas niin hänessä kuin kristuksessakin – ensimmäinen tulemus oli vailla 
kunniaa. (8) Jumalan kerrotaan taistelleen amalekilaisia vastaan kätketyllä 
kädellä eikä voida kieltää, että Amalek hävisi. Jos on sanottu, että amale-
kilaisia vastaan taistellaan vasta kristuksen kunniakkaassa tulemuksessa, 
millaista hedelmää voi kantaa tämä sana (2. Moos. 17:16): ”Jumala taisteli 
amalekilaisia vastaan kätketyllä kädellä?” Voitte siis havaita, että Jumalan 
voima oli kätketysti ristiinnaulitussa kristuksessa, jonka edessä demonit ja 
sanalla sanoen kaikki maan vallat ja voimat vapisevat.

50. tryfon sanoi: – näyttää, että olet väitellyt useita kertoja kaikesta mistä 
olemme keskustelleet ja sen vuoksi olet valmis vastaamaan kaikkeen, mitä 
sinulta kysytään. todista siis seuraavaksi, että on olemassa toinenkin Jumala 
kuin kaiken luoja ja osoita sitten, että hän suostui syntymään neitseestä.

(2) – salli minun aluksi lainata joitakin profeetta Jesajan sanoja, jotka 
puhuvat tästä Johannes kastajasta, profeetasta ja meidän Herramme Jee-
suksen edelläkävijästä.

– olkoon menneeksi.
(3) – Jesaja ennusti Johanneksen edellä käymisestä näin ( Jes. 39:8): 

”Hiskia sanoi Jesajalle: ’Hyvä on Herran sana, jonka olet ilmoittanut. ol-
koon rauha ja vanhurskaus minun päivinäni.’” toisessa kohdassa sanotaan 
( Jes. 40:1–17): ”lohduttakaa kansaa. papit, puhukaa Jerusalemin sydämelle 
ja lohduttakaa sitä. kertokaa sille, että sen alennus on päättynyt, että sen 
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synti on sovitettu, sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikis-
ta sen rikkomuksista. Ääni huutaa autiomaassa: ’raivatkaa Herralle tie! ta-
soittakaa polut meidän Jumalallemme! kaikki rotkot täytettäköön, kaikki 
vuoret ja kukkulat alennettakoon, tulkoot kaikki mutkat suoriksi, louhikko 
tasaisiksi teiksi. Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat nähdä Jumalan pe-
lastustyön, sillä Herra on puhunut.’ (4) Ääni sanoo: ’Julista!’ Ja minä kysyn: 
’Mitä minun pitää julistaa?’ ’ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin 
kedon kukka. ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti.’ 
nouse korkealle vuorelle, siion, ilosanoman tuoja! korota äänesi voimas-
saan, Jerusalem, ilosanoman tuoja! korottakaa, älkää pelätkö! Julista Juu-
dan kaupungeille: ’teidän Jumalanne tulee! itse Herra tulee suuressa voi-
massaan, hän hallitsee vahvalla kädellään. Hän kuljettaa mukanaan työnsä 
palkkaa, hänen työnsä ansio on hänen edessään, paimenen lailla hän kaitsee 
laumaansa, käsivarrellaan hän kokoaa karitsat, emolampaita hän lohduttaa. 
(5) kuka mittasi kourallaan meren vedet, kuka kämmenensä leveydellä tai-
vaat ja ranteellaan kaiken maan? kenen puntari punnitsi vuoret, kenen vaa-
ka kukkulat? kuka on tuntenut Herran mielen, kuka neuvonut ja opettanut 
häntä? kuka on johtanut hänet oikeuden poluille ja opettanut häntä, kuka 
osoittanut hänelle viisauden tien? ovathan kaikki kansat kuin pisara am-
mennusastiassa, heidät lasketaan tomuhiukkaseksi vaa’assa, luetaan syljen 
kaltaisiksi. libanonin metsät eivät riittäisi uhritulen polttopuiksi eivätkä 
kaikki sen eläimet uhriksi. Maailman kansat eivät ole mitään, ne ovat pelk-
kää tyhjää.’”

51. lopetettuani tryfon sanoi minulle: – Hyvä mies, kaikki nuo lainaama-
si profetian sanat ovat kaksimerkityksisiä, eivätkä pysty osoittamaan, mitä 
toivot niiden osoittavan.

Vastasin: – tryfon, on selvää, että se, mitä sanon Jeesuksesta kristuk-
sesta, voisi mielestänne olla kaksimerkityksistä, jos sinun kansasi profeetat 
eivät olisi loppuneet tähän Johannekseen. (2) Mutta Johannes tuli edeltä 
kutsuen ihmisiä parannukseen ja kristus tuli vielä hänen istuessaan Jor-
dan-virralla ja teki lopun hänen profetiastaan ja kastamisestaan. kristus 
myös itse julisti evankeliumia ja sanoi, että taivasten valtakunta on tullut 
lähelle (Mark. 8:31; luuk. 9:22; vrt. Matt. 16:21), että hänen itsensä täytyy 
kärsiä paljon lainopettajien ja fariseusten käsissä, että hänet ristiinnaulitaan 
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ja että kolmantena päivänä hän nousee kuolleista ja ilmestyy Jerusalemissa 
ja silloin hän syö ja juo yhdessä opetuslastensa kanssa. Hän myös ilmoitti 
edeltä, kuten olen jo aiemmin sanonut, että hänen tulemustensa välisenä 
aikana ilmestyy harhaoppeja, vääriä profeettoja ja vääriä kristuksia hänen 
nimessään, ja näin näyttää todella olevankin. kuinka siis voi olla kyse kaksi-
merkityksisyydestä, kun tosiasiat puhuvat puolestaan?

(3) Hän on myös kertonut, ettei teidän kansastanne nouse enää pro-
feettaa ja että silloin ihmiset ymmärtävät Jumalan kauan sitten lupaaman 
uuden liiton toteutuneen, toisin sanoen, että hän itse oli kristus. Hän sanoi 
näin (luuk. 16:16; Matt. 11:12–15): ”lain ja profeettojen aika kesti Johan-
nes kastajaan asti. siitä alkaen taivasten valtakunta on ollut murtautumassa 
esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Uskokaa tai älkää, 
juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Jolla on korvat, se kuulkoon.”

kristus ilmestyy kaksi kertaa

52. patriarkka Jaakobin kautta on ennalta kerrottu, että kristuksen tule-
muksia on kaksi, joista ensimmäisessä hän on kärsivä. samoin on kerrot-
tu, ettei teidän kansanne keskuudesta sen jälkeen tule profeettaa eikä ku-
ningasta ja että kärsineeseen kristukseen uskovat pakanakansat odottavat 
hänen uutta tulemustaan. pyhä Henki on puhunut tästä vertauskuvin ja 
salatulla tavalla.

Esitin, kuinka on sanottu (1. Moos. 49:8–12): (2) – ”Juuda, veljesi ylis-
tävät sinua. sinun kätesi on iskevä vihollistasi niskaan, sinun isäsi pojat ku-
martavat sinua. Juuda, sinä nuori leijona, saaliilta olet noussut, poikani. Hän 
on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. kuka uskaltaa 
häiritä häntä? Hallitsija ei väisty Juudasta, eikä johtaja väisty hänen kupeil-
taan, kunnes tulee se, mikä hänelle on varattu. Häntä kansat odottavat. Vii-
niköynnökseen hän sitoo aasinsa, jaloon köynnökseen aasinsa varsan. Hän 
pesee viinissä vaatteensa, rypäleiden veressä pukunsa. Hänen silmissään on 
viinin hehku, hänen hampaissaan maidon valkeus.”

(3) te ette pysty väittämään saati todistamaan, etteikö kansanne jou-
kossa olisi ollut profeettaa tai hallitsijaa alusta alkaen aina siihen asti, kun 
Jeesus kristus syntyi ja kärsi. Vaikka sanotte, että Herodes, jonka käsissä 
hän kärsi, oli Askalonista, toteatte samalla, että vielä silloin kansallanne oli 
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ylipappi – joku joka hoiti uhritoimituksia Mooseksen lain mukaan ja täytti 
kaikki muutkin lain määräykset. samoin teillä oli peräkkäin profeettoja Jo-
hannekseen saakka, silloinkin kun teidän kansanne vietiin Babylonin van-
keuteen ja maa oli sodan runtelema ja pyhät astiat oli viety pois. teillä on 
siis aina ollut profeetta, joka on kansanne herra, hallitsija ja käskijä. näissä 
profeetoissa ollut Henki voiteli ja asetti myös teidän kuninkaanne.

(4) Mutta sen jälkeen kun Jeesus, meidän kristuksemme, ilmestyi ja 
kuoli teidän keskuudessanne, teillä ei ole enää ollut eikä ole profeettaa. sitä 
paitsi te ette enää elä oman kuninkaanne alaisina vaan ”teidän maanne on 
autio, se on hylätty kuin vartiomaja viinitarhassa” ( Jes. 1:7). Jumalan sana 
sanoo Jaakobin kautta (1. Moos. 49:10): ”Häntä kansat odottavat.” se tar-
koittaa vertauskuvallisesti hänen kahta tulemustaan sekä sitä, että pakana-
kansat uskovat häneen, niin kuin voitte itse havaita. Me, jotka kaikista kan-
soista olemme uskomme kautta kristukseen tulleet hurskaiksi ja vanhurs-
kaiksi, odotamme hänen uutta tulemustaan.

53. ilmaus ”viiniköynnökseen hän sitoo aasinsa, jaloon köynnökseen aasin-
sa varsan” (1. Moos. 49:11) oli ennustus sekä niistä teoista, joita hän teki 
ensimmäisen tulemuksensa aikana että samalla kertaa pakanoista, jotka us-
koisivat häneen. pakanat olivat nimittäin kuin valjastamaton aasinvarsa, 
jonka niskassa ei ollut iestä, ennen kuin kristus tuli ja lähetti opetuslapsensa 
opettamaan heitä. He kantoivat hänen sanansa iestä ja taivuttivat niskansa 
kestämään kaiken, sillä he odottavat hänen lupaamiaan hyvyyksiä.

(2) totisesti kun meidän Herramme Jeesus kristus aikoi saapua Jeru-
salemiin, hän käski oppilaitaan hakemaan Betfage-nimisen kylän porttiin 
sidotun aasin varsoineen ja sillä ratsastaen hän saapui Jerusalemiin. näin 
hän osoitti olevansa kristus, sillä hän teki, kuten ennalta oli selvästi kerrot-
tu kristuksen tekevän, ja koska hänen tekonsa huomattiin.

(3) Vaikka tämä kaikki todella tapahtui, ja se voidaan todistaa kirjoi-
tuksista, te pysytte edelleen kovasydämisinä. sakarjan kautta, joka oli yksi 
kahdestatoista, ennustettiin juuri näin tapahtuvan (sak. 9:9): ”iloitse, tytär 
siion! riemuitse, tytär Jerusalem! katso, kuninkaasi tulee! Vanhurskas ja 
voittoisa hän on, hän on nöyrä ja alhainen, hän ratsastaa aasilla, aasin var-
salla.”

(4) kun siis profeetallinen Henki ja patriarkka Jaakob mainitsevat ikeen 
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alla olevan aasin ja sen varsan, jotka hänellä oli hallussaan, ja kun hän käski 
opetuslasten hakea molemmat eläimet luokseen, kuten olen kertonut, tämä 
oli ennalta annettu ilmoitus siitä, että häneen uskovia tulee niin synagogas-
ta kuin pakanakansojen keskuudestakin. niin kuin valjastamaton aasinvar-
sa oli pakanakansoista tulevien symboli, samoin ikeenalainen aasi on teidän 
kansanne symboli, sillä teillä on ikeenä profeettojen kautta annettu laki.

(5) Jumala on ennustanut profeetta sakarjan kautta, että kristus lyö-
dään maahan ja hänen opetuslapsensa joutuvat erilleen. Juuri näin on käy-
nyt. Hänen ristiinnaulitsemisensa jälkeen hänen kanssaan olleet opetus-
lapset hajaantuivat kunnes hän nousi kuolleista ja osoitti heille, että hänen 
kärsimyksensä oli ennustettu. kun he olivat vakuuttuneet tästä, he lähtivät 
kaikkialle maailmaan opettamaan. (6) niinpä me olemme uskossamme ja 
hänen opetuksessaan lujat, sillä meidät saavat vakuuttuneiksi profeetat sekä 
ne, joiden ympäri maailmaa nähdään olevan ristiinnaulitun nimessä Juma-
lan palvelijoita. sakarjan kautta on sanottu näin (sak. 13:7): ”kohoa, miek-
ka, paimentani kohti, nouse uskottuani vastaan, sanoo valtojen Herra. Minä 
lyön paimeneni maahan, ja hänen lampaansa hajaantuvat.”

54. Entäpä nämä Mooseksen muistiin kirjoittamat patriarkka Jaakobin pro-
feetalliset sanat (1. Moos. 49:11): ”Hän pesee viinissä vaatteensa, rypäleiden 
veressä pukunsa”? ne tarkoittavat, että hän pesee häneen uskovat omalla 
verellään. pyhä Henki kutsui niitä, joiden synnit kristus antaa anteeksi, hä-
nen vaatteikseen. Hän on aina voimansa kautta läsnä heidän keskellään, 
mutta silmin nähtävänä hän on läsnä vasta toisessa tulemuksessaan.

(2) kun sanassa puhutaan rypäleiden verestä, se tarkoittaa vertausku-
vallisesti, että kristuksen veri ei ole peräisin ihmissiemenestä vaan Jumalan 
voimasta. niin kuin rypäleiden veri ei ole ihmisten vaan Jumalan tuottamaa, 
samoin on ennalta ilmoitettu, ettei kristuksen veri ole peräisin ihmissieme-
nestä vaan Jumalan voimasta. tämä lainaamani profetia osoittaa, miehet, 
ettei kristus ole ihmisestä syntynyt eikä siitetty tavalliseen tapaan.

kristus on toinen Jumala

55. tryfon vastasi: – pidämme mielessämme tämän tulkintasi, jos voit vah-
vistaa tätä ongelmakohtaa muilla todisteilla. palaa nyt kuitenkin asiaan ja 
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osoita meille profeetallisen Hengen todistavan, että kaiken luojan lisäksi 
on toinen Jumala. pidäkin huolta, ettet puhu auringosta ja kuusta, jotka Ju-
mala antoi pakanakansoille jumalina palvottaviksi, niin kuin on kirjoitettu 
(5. Moos. 4:19). Myös monet profeetat käyttävät tätä sanaa väärin, kun he 
sanovat (5. Moos. 10:17): ”Herra, sinun Jumalasi on jumalten Jumala ja her-
rojen Herra”, ja lisäävät usein ”suuri, väkevä ja pelottava Jumala.” (2) tämä 
ei tarkoita, että ne olisivat oikeita jumalia, vaan sitä, että tosi Jumala, joka 
on tehnyt kaiken, on jumalina ja herroina pidettyjen ainoa Herra, niin kuin 
Jumalan sana on meille opettanut. tämän vakuudeksi pyhä Henki sanoo 
pyhän Daavidin kautta (1. Aik. 16:26; ps. 96:5): ”pakanakansojen jumalat, 
vaikka niitä luullaan jumaliksi, ovat pahojen henkien kuvia, eivät jumalia. 
Hän kiroaa ne, jotka niitä tekevät ja palvovat.”

(3) Vastasin: – tryfon, en aikonut ottaa esiin tuollaisia todisteita. tiedän, 
että noita ja muita sen kaltaisia palvovat tuomitaan. Esitän todisteita, joita 
vastaan kukaan ei pysty väittämään. ne saattavat vaikuttaa sinusta vierailta, 
vaikka te luette niitä joka päivä. tästäkin ymmärrämme, että Jumala on tei-
dän pahuutenne tähden salannut teiltä kyvyn ymmärtää Hänen sanoissaan 
olevaa viisautta lukuun ottamatta niitä, jotka Hän pitkämielisessä armos-
saan on jättänyt pelastuksen jäännökseksi, kuten Jesaja sanoo, jotta teidän 
kansanne ei täysin tuhoutuisi niin kuin sodoman ja gomorran asukkaat. 
kuunnelkaa siis, mitä lainaan pyhistä kirjoituksista. niitä ei tarvitse tulkita, 
ainoastaan kuunnella.

56. Mooses, Jumalan autuas ja uskollinen palvelija, julistaa, että se, joka 
ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa, oli Jumala, jonka toinen oli 
lähettänyt kahden enkelin kanssa tuomitsemaan sodoman. tämä toinen 
pysyy aina taivaan yläpuolisella alueella eikä kukaan ole häntä nähnyt eikä 
kukaan ole puhunut hänen kanssaan. Häntä me pidämme kaiken luojana 
ja isänä. näin Mooses sanoo (1. Moos. 18:1–3): (2) ”Herra ilmestyi Abra-
hamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa 
kuumimmillaan, ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen 
lähestyvän. Heti heidät nähtyään hän juoksi teltan ovelta heitä vastaan ja 
tervehti heitä kumartaen maahan asti ja sanoi” – ja niin edelleen siihen asti, 
missä sanotaan (1. Moos. 19:27–28): ”Aamulla Abraham meni paikalle, 
jossa oli seissyt Herran kasvojen edessä. Hän katseli sodoman ja gomorran 



Justinos Marttyyri174

suuntaan ja yli koko tasangon, ja silloin hän näki, että maasta nousi savua 
kuin polttouunista.” kun lopetin lainaamisen, kysyin, olivatko he ymmär-
täneet kuulemansa.

(3) He sanoivat kyllä ymmärtäneensä, mutta heidän mielestään lainaa-
mani kohta ei todistanut mitenkään, että pyhä Henki olisi puhunut mis-
tään muusta Jumalasta tai Herrasta kuin kaiken luojasta.

(4) Minä jatkoin: – Jos kerran ymmärrätte kirjoitukset, yritän saada tei-
dät vakuuttumaan siitä, mitä sanon. kaiken luojan lisäksi on olemassa toi-
nen Jumala ja Herra, josta kirjoitukset puhuvat. Häntä kutsutaan myös en-
keliksi, sillä hän ilmoittaa ihmisille mitä ikinä kaiken luoja – jonka yläpuo-
lella ei ole toista jumalaa – haluaa heille ilmoittaa. toistin edellä mainitun 
kohdan ja kysyin tryfonilta, uskoiko hän, että Jumala oli todella ilmestynyt 
Abrahamille Mamren tammistossa, niin kuin sanassa sanotaan.

– ilman muuta, tämä sanoi.
(5) – oliko hän yksi niistä kolmesta, jotka pyhä profeetallinen henki 

kertoo Abrahamin nähneen miesten hahmossa?
– Ei, vaan Jumala ilmestyi hänelle ennen näiden kolmen ilmestystä. ne 

kolme, joita sana kutsuu miehiksi, olivat enkeleitä. kaksi heistä oli lähe-
tetty tuhoamaan sodoma, ja yksi oli lähetetty ilmoittamaan saaralle se ilo-
sanoma, että tämä saa pojan. täytettyään tehtävänsä tämä viimeksi mainit-
tu enkeli lähti pois.

(6) – se kolmesta, joka tuli telttaan, sanoi (1. Moos. 18:10): ”Minä pa-
laan luoksesi ensi vuonna tarkalleen tähän samaan aikaan, ja saaralla on 
poika.” kuinka selität sen, että hän palasi saaran synnytettyä pojan? Juuri 
tässä profeetallinen sana todistaa, että hän on Jumala. Jotta selvemmin ym-
märtäisitte, mistä puhun, kuulkaa mitä Mooses sanasta sanaan kertoo (1. 
Moos. 21:9–12):

(7) ”saara huomasi, että Abrahamin ja egyptiläisen orjattaren Haga-
rin poika leikki hänen oman poikansa iisakin kanssa, ja silloin hän sanoi 
Abra hamille: ’Aja pois tuo orjatar ja hänen poikansa. orjattaren poika ei saa 
periä yhdessä minun poikani iisakin kanssa.’ tämän kuullessaan Abraham 
pahastui kovin poikansa puolesta. Mutta Jumala sanoi Abrahamille: ’Älä 
niin kovin sure tuon pojan ja orjattaresi puolesta, vaan noudata kaikessa 
saaran mieltä, sillä vain iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi.’”

(8) ymmärrättekö nyt, mitä tässä sanotaan? se, joka Mamren tammistossa 
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sanoi palaavansa, tiesi, että hänen oli neuvottava Abrahamia noudattamaan 
kaikessa saaran mieltä. niin hän palasi, kuten on kirjoitettu. Hän on Ju-
mala, niin kuin nämä sanat osoittavat: ”Jumala sanoi Abrahamille: ’Älä niin 
kovin sure tuon pojan ja orjattaresi puolesta.’”

(9) – olet oikeassa. se ei kuitenkaan vielä todista, että on olemassa 
toinen Jumala kuin se, joka ilmestyi Abrahamille ja muille patriarkoille ja 
profeetoille. olet vain osoittanut, että olimme väärässä, kun väitimme, että 
kaikki ne kolme, jotka olivat teltassa Abrahamin kanssa, olivat enkeleitä.

(10) – kirjoitusten mukaan yksi näistä kolmesta on Jumala mutta häntä 
kutsutaan myös enkeliksi, sillä kuten edellä sanoin, hän ilmoittaa ihmisille 
sen, mitä Jumala, kaiken luoja, tahtoo hänen ilmoittavan. lisäksi hän, joka 
ilmestyi Abrahamille maan päällä samalla tavalla ihmishahmossa kuin hä-
nen kanssaan olleet kaksi enkeliä, on ennen kaiken luomista ollut Jumala. 
Jos en pysty todistamaan tätä teille, on parempi, että pidätte kiinni siitä 
opista, josta koko teidän kansanne pitää kiinni.

– Varmasti, tryfon sanoi, – sillä näin me olemme uskoneet tähän asti.
(11) – palaan siis kirjoituksiin ja yritän vakuuttaa teille, että hän, jonka 

kerrotaan ja kirjoitetaan ilmestyneen Abrahamille, Jaakobille ja Moosek-
selle, on toinen Jumala kuin kaiken luonut Jumala. Hän on toinen luku-
määrältään, vaan ei tahdoltaan. Väitänkin, että hän ei ole koskaan tehnyt tai 
sanonut mitään muuta kuin mitä maailman luoja, jonka yläpuolella ei ole 
toista jumalaa, on tahtonut hänen tekevän tai sanovan.

(12) tryfon sanoi: – todista jo, että hän on olemassa, jotta saavuttai-
simme yksimielisyyden tässäkin asiassa. ymmärsimme sinun nimittäin 
sanoneen, ettei hän ole tehnyt tai puhunut mitään kaiken luojan tahdon 
vastaisesti.

– Äsken lainaamani kirjoitus tekee sen teille ilmeiseksi. se kuuluu näin 
(1. Moos. 19:23–25): ”kun aurinko oli noussut maan ylle ja loot oli tullut 
segoriin, Herra antoi sataa tulta ja tulikiveä sodoman päälle Herran luota 
taivaasta. Hän tuhosi nämä kaupungit ja niiden ympäristön.”

(13) silloin neljäs tryfonin seuralaisista sanoi: – täytyy todeta, että 
toisen niistä kahdesta sodomaan laskeutuneesta enkelistä, sen, jota sana 
Mooseksen kautta nimitti Herraksi, täytyy olla joku toinen kuin Jumala 
itse, joka näyttäytyi Abrahamille.

(14) – tämä ei ole ainoa kirjoitus, jonka takia meidän pitää tunnustaa 



Justinos Marttyyri176

kaikkeuden luojan lisäksi olevan myös joku toinen, jota pyhä Henki kut-
suu Herraksi. Mooseksen lisäksi siitä todistaa myös Daavid, jonka kautta 
sanotaan (ps. 110:1): ”Herra sanoo minun herralleni: ’istu oikealle puolel-
leni, kunnes minä panen sinun vihollisesi korokkeeksi jalkojesi alle’”, kuten 
olen jo aiemmin todennut. toisessa kohdassa taas sanotaan (ps. 45:7–8): 
”sinun valtaistuimesi, Jumala, pysyy ikuisesti, sinun valtakuntasi valtikka 
on oikeuden valtikka. sinä olet rakastanut oikeutta ja vihannut vääryyttä. 
sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja 
voidellut sinut riemun öljyllä. ”

(15) kertokaa minulle, väitättekö pyhän Hengen kutsuvan jotakuta 
toista Jumalaksi ja Herraksi kuin kaikkien isää ja hänen kristustaan? Aion 
nyt osoittaa teille kirjoituksista itsestään, ettei kumpikaan sodomaan las-
keutuneesta kahdesta enkelistä ollut hän, jota kirjoitus kutsuu Herraksi. 
Hän oli näiden kahden seurassa ja hän ilmestyi Abrahamille.

(16) tryfon sanoi: – todista väitteesi. kuten näet, on jo myöhä emmekä 
me halua sortua varomattomiin vastauksiin, sillä emme ole koskaan kuul-
leet kenenkään tutkivan näitä tai kysyvän ja todistavan niistä. Emme olisi 
sietäneet puheitasi, ellet kaikessa vetoaisi kirjoituksiin, joista yrität löytää 
todisteita, ja ellet olisi todennut, ettei kaiken luojan yläpuolella ole mitään 
jumalaa.

(17) – tunnette varmasti tämän kirjoituksen (1. Moos. 18:13–14): 
”silloin Herra kysyi Abrahamilta: ’Miksi saara nauroi?’ Miksi hän ajatte-
li: ’Voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha?’ onko 
Herralle mikään mahdotonta? Minä palaan luoksesi ensi vuonna tarkalleen 
tähän samaan aikaan, ja silloin saaralla on poika.’” Ja vähän myöhemmin (1. 
Moos. 18:16–17): ”sitten miehet nousivat ja lähtivät sodomaan ja gomor-
raan päin, ja Abraham saattoi heitä kappaleen matkaa. Herra ajatteli: ’Miksi 
salaisin Abrahamilta, palvelijaltani, mitä aion tehdä?’” (18) Ja taas hieman 
myöhemmin (1. Moos. 18:20–23): ”Ja Herra sanoi: ’sodoman ja gomorran 
valitus on kasvanut ja heidän syntinsä ovat hyvin suuret. siksi minä aion 
mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä 
valitetaan. Minä haluan saada siitä selvän.’ Miehet lähtivät kulkemaan sodo-
maan päin, mutta Herra jäi vielä puhumaan Abrahamin kanssa. Abra ham as-
tui lähemmäksi ja kysyi: ’Aiotko sinä tuhota vanhurskaan yhdessä jumalatto-
man kanssa?’” Ja niin edelleen; sillä en pidä tarpeellisena kirjoittaa uudestaan 
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kaikkea sitä, minkä olen jo kirjoittanut, vaan ainoastaan sen, joka on tarpeen 
tryfonille ja hänen seuralaisilleen antamani todistuksen kannalta.

(19) sitten tulin seuraavaan kohtaan, jossa sanotaan (1. Moos. 18:33–
19:1): ”tämän sanottuaan Herra lähti pois, ja Aabraham palasi kotiinsa. kun 
ne kaksi enkeliä saapuivat illan suussa sodomaan, oli loot istumassa kau-
punginportin aukiolla.” Ja niin edelleen seuraavaan kohtaan asti: (1. Moos. 
19:10): ”Mutta miehet, jotka olivat tulossa, ojensivat kätensä, vetivät lootin 
sisälle ja sulkivat oven.” Ja mitä sen jälkeen tulee, tähän asti (1. Moos. 19:16–
25): ”Miehet ottivat kädestä häntä, hänen vaimoaan ja hänen tyttäriään, sillä 
Herra oli päättänyt säästää heidät. (20) Viedessään heitä ulos he sanoivat: 
’pelasta, pelasta henkesi! Älä katso taaksesi äläkä pysähdy ennen kuin olet 
päässyt pois tältä tasangolta. pelastaudu vuoristoon, muuten olet mennyttä.’ 
Mutta loot vastasi hänelle: ’Voi ei, herra! olet osoittanut minulle, palveli-
jallesi, suurta armoa ja laupeutta, kun sallit minun pitää henkeni. Vuorille 
minä en uskalla kuitenkaan yrittää: pelkään, että tuho saavuttaa minut ja 
minäkin kuolen. (21) tuo kaupunki tuolla on niin lähellä, että ehdin paeta 
sinne, ja se on kovin vähäpätöinen. sehän on liian mitätön hävitettäväksi; 
enkö saisi paeta sinne ja silti säilyttää henkeni?’ Mies sanoi: ’Minä suostun 
sinun pyyntöösi vielä tässäkin asiassa enkä tuhoa tuota kaupunkia. pakene 
kiireesti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet siellä.’ – tästä 
on peräisin kaupungin nimi segor. kun aurinko oli noussut maan ylle ja 
loot oli tullut segoriin, Herra antoi sataa tulta ja tulikiveä sodoman ja 
gomorran päälle Herran luota taivaasta. Hän tuhosi nämä kaupungit ja 
koko niiden ympäristön.”

(22) lopetin jälleen ja kysyin: – ymmärrättekö nyt, ystävät, että yksi 
niistä kolmesta on sekä Jumala että Herra ja palvelee häntä, joka on taivais-
sa ja on näiden kahden enkelin herra? kun enkelit menivät edeltä sodo-
maan, hän jäi keskustelemaan Abrahamin kanssa, kuten Mooses kirjoittaa. 
keskustelun jälkeen hänkin lähti ja Abraham palasi kotiinsa. (23) Hänen 
tultuaan sodomaan nuo kaksi enkeliä eivät enää keskustelleet lootin kans-
sa vaan hän itse, niin kuin sanassa osoitetaan. Hän on Herra, jolle taivaan 
Herra, toisin sanoen kaiken luoja, antoi tehtäväksi rangaista sodomaa ja 
gomorraa. sanassa niitä kuvataan näin (1. Moos. 19:24): ”Herra antoi sataa 
tulta ja tulikiveä sodoman ja gomorran päälle Herran luota taivaasta. Hän 
tuhosi nämä kaupungit ja koko niiden ympäristön.”
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57. kun vaikenin, tryfon sanoi minulle: – näyttää siltä, että kirjoitukset 
pakottavat meidät hyväksymään väitteesi. Mutta myöntänet, että olemme 
oikeutetusti ihmeissämme kohdasta, jossa sanotaan, että ”hän söi Abraha-
min tekemiä ja heidän eteensä asettamia ruokia” (1. Moos. 18:8).

(2) Vastasin: – kirjoituksissa kyllä sanotaan, että he söivät. Mutta sa-
notaanko siinä niiden kolmen syöneen vai ainoastaan niiden kahden, jotka 
olivat todellisuudessa enkeleitä ja jotka mitä ilmeisimmin saivat ruokan-
sa taivaassa? Heidän ruokansa ei tosin ole samanlaista kuin mitä ihmiset 
syövät, sillä puhuessaan mannasta, jota teidän isänne söivät autiomaassa, 
kirjoitus sanoo, että he söivät enkelten leipää (ps. 78:25). Mielestäni sanas-
sa tarkoitetaan syömisellä samaa kuin me sanoessamme tulesta, että se syö 
kaiken. tässä ei siis varmastikaan tarkoiteta sitä, että he söivät pureskellen 
hampaillaan ja leuoillaan. niin että tässäkään ei pitäisi olla mitään epäsel-
vää, jos olemme vähänkin tottuneita kuvakieleen.

(3) – on sangen mahdollista, että kysymys syömistavoista voidaan se-
littää kuvaamallasi tavalla ja että kohta, jonka mukaan he söivät Abraha-
min tekemiä ruokia ei ole ongelmallinen. Jatka siis ja todista, kuinka tämä 
Jumala joka ilmestyi Abrahamille ja palveli Jumalaa, kaiken luojaa, syntyi 
neitseestä ja kärsi kuten kaikki ihmiset, niin kuin väitit aiemmin.

(4)  salli minun ensin kerätä muita todisteita tästä aiheesta, tryfon, jotta 
myös te vakuuttuisitte siitä. sen jälkeen annan sinulle pyytämäsi todisteet.

– tee niin kuin sinusta parhaalta näyttää, sillä se miellyttää minua.

58. – En lainaa kirjoituksia teille osoittaakseni, kuinka taidokkaasti osaan 
järjestellä sanoja. Minulla ei ole sellaista taitoa, vaan Jumala on antanut 
minulle ainoastaan armon ymmärtää Hänen kirjoituksiaan. tämän armon 
osallisuuteen kutsun kaikkia vilpittömästi ja pyytämättä palkkaa, jotta mi-
nua ei pidettäisi vastuullisena tuomiolla, jonka Jumala, kaiken luoja lan-
gettaa minun Herrani Jeesuksen kristuksen kautta.

(2) – se on oikean jumalanpalvelemisen arvoista. Minusta sinä kuiten-
kin tekeydyt vaatimattomaksi, kun sanot, ettei sinulla ole taitoa kaunopu-
heisuuteen.

– olkoon niin, jos ajattelet noin. itse kuitenkin tiedän puhuvani totta. 
ole tarkkaavainen, esitän nyt loput todisteet.

– puhu.
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(3) – Mooseksen kautta on kirjoitettu, veljet, että sitä, jota kutsutaan 
Jumalaksi ja joka ilmestyi patriarkoille, kutsutaan myös enkeliksi ja Herrak-
si, jotta ymmärtäisitte, että hän palvelee kaikkeuden isää. tämän olette jo 
myöntäneetkin, mutta lisätodisteet vakuuttavat teidät entistä lujemmin.

(4) Jumalan sana kertoo Mooseksen kautta Jaakobista, Abrahamin po-
janpojasta näin (1. Moos. 31:10–13): ”lampaiden kiima-aikana minä näin 
unessa juovikkaiden, täplikkäiden ja laikukkaiden pässien ja pukkien astu-
van lampaita ja vuohia. Jumalan enkeli sanoi minulle siinä unessa: ’Jaakob! 
Jaakob!’ (5) Minä sanoin: ’Mikä on, Herra?’ Hän sanoi: ’näetkö, kaikki päs-
sit ja pukit, jotka astuvat lampaita ja vuohia, ovat juovikkaita, täplikkäitä ja 
laikukkaita, sillä minä olen nähnyt, miten laban sinua kohtelee. Minä olen 
Jumala, joka ilmestyin sinulle Jumalan asuinsijalla, missä sinä voitelit öljyllä 
patsaan ja teit minulle uhrilupauksen. lähde nyt pois tästä maasta ja palaa 
synnyinseudullesi ja minä olen sinun kanssasi.’”

(6) toisessa kohdassa samasta Jaakobista sanotaan (1. Moos. 32:23–31): 
”samana yönä Jaakob otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjat-
tarensa ja kaikki yksitoista poikaansa ja kulki kahlaamon kohdalta Jabbo-
kin yli. saatettuaan heidät ensin vastarannalle hän käski kuljettaa yli myös 
kaiken omaisuutensa. Jaakob jäi yksin ja muuan mies paini hänen kanssaan 
aamunsarastukseen saakka. kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän 
iski taistelun tuoksinassa Jaakobia nivustaipeeseen, niin että tämän lonkka 
nyrjähti. Mies sanoi hänelle: ’päästä minut menemään, sillä päivä valkenee.’ 
(7) Mutta Jaakob sanoi: ’En päästä sinua, ellet siunaa minua.’ Mies kysyi 
häneltä: ’Mikä sinun nimesi on?’ Hän vastasi: ’Jaakob.’ silloin mies sanoi: 
’sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan israeliksi, sillä sinä olet kamp-
paillut Jumalan kanssa, ja ihmisten kanssa olet voimallinen.’ Jaakob sanoi 
hänelle: ’sano sinäkin nimesi.’ Mutta mies vastasi: ’Miksi sinun pitäisi tietää 
minun nimeni?’ Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimeksi 
Jumalan kasvot. Hän sanoi: ’Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, 
ja minun sieluni iloitsi.’”

(8) Vielä toisessa kohdassa samasta Jaakobista kerrotaan (1. Moos. 
35:6–10): ”Jaakob ja koko hänen väkensä saapuivat lusiin eli Beteliin, joka 
on kanaaninmaassa. Hän rakensi sinne alttarin ja antoi paikalle nimeksi 
Betel, sillä siellä Jumala oli ilmestynyt hänelle hänen lähdettyään pakoon 
veljeään Esauta. Debora, rebekan imettäjä, kuoli siellä, ja hänet haudattiin 
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Betelin rinteeseen tammen alle. puu sai nimekseen itkutammi. Jaakobin 
palattua syyrian Mesopotamiasta Jumala ilmestyi hänelle vielä uudestaan 
lusissa ja siunasi hänet. Jumala sanoi hänelle: ’nimesi on Jaakob, mutta nyt 
saat uuden nimen: kutsuttakoon sinua israeliksi.’”

(9) Häntä kutsutaan Jumalaksi, ja hän on Jumala nyt ja aina.
(10) kaikki nyökyttivät päätään ja jatkoin: – Mielestäni on välttämä-

töntä toistaa teille vielä sanat, jotka kertovat kuinka hän, joka on enkeli, Ju-
mala ja Herra ja joka ilmestyi ihmishahmossa Abrahamille ja paini miehen 
hahmossa Jaakobin kanssa, ilmestyi Jaakobille, kun tämä pakeni veljeään 
Esauta. kohta kuuluu näin (1. Moos. 28:10–19): (11) ”Jaakob lähti Valakai-
volta ja kulki kohti Harrania. Matkallaan hän jäi auringon laskiessa yöksi 
erääseen paikkaan, otti siltä paikalta päänalusekseen kiven ja kävi makuulle. 
yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Ju-
malan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. sitten hän näki, että Herra seisoi 
hänen vieressään ja sanoi: (12) ’Minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala 
ja iisakin Jumala. Älä pelkää. tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan 
sinulle ja sinun jälkeläisillesi. sinun jälkeläisesi tulevat lukuisiksi kuin maan 
tomuhiukkaset, ja sinun sukusi levittäytyy mereen saakka sekä etelään, poh-
joiseen ja itään. sinun ja sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunauksek-
si kaikille maailman kansoille. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, 
minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää 
sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut.’ (13) Jaakob herä-
si unestaan ja sanoi: ’Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt 
sitä.’ pelko valtasi hänet, ja hän sanoi: ’kuinka pelottavan pyhä tämä paikka 
onkaan! tämä on varmaan Jumalan asuinsija ja itse taivaan portti.’ Aamun 
valjettua Jaakob otti kiven, joka hänellä oli ollut päänalusenaan, pystytti sen 
patsaaksi ja vuodatti sen päälle öljyä. Hän antoi paikalle nimen Jumalan 
huone; sitä ennen kaupungin nimi oli ollut Ulammaus.”

59. sitten sanoin: – sallikaa minun osoittaa teille toisesta Mooseksen kir-
jasta kuinka tämä sama, joka on enkeli, Jumala, Herra ja ihminen ja joka 
ilmestyi ihmishahmossa Abrahamille ja Jakobille, ilmestyi myös Moo-
sekselle palavassa pensaassa ja keskusteli hänen kanssaan. yleisöni lupasi 
kuunnella mielellään, kärsivällisesti ja tarkkaavaisesti, ja niin minä jatkoin: 
(2) – näin lukee toisessa Mooseksen kirjassa (2. Moos. 2:23): ”Vuodet 
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kuluivat, ja Egyptin kuningas kuoli, mutta israelilaiset huokailivat yhä or-
juudessa. He huusivat hädässään, ja heidän avunhuutonsa kohosi Jumalan 
luo.” Ja niin edelleen aina tähän asti (2. Moos. 3:16): ”Mene ja kutsu koolle 
israelin vanhimmat ja sano heille, että Herra, heidän isiensä Jumala, Abra-
hamin, iisakin ja Jaakobin Jumala, on ilmestynyt sinulle. sano heille, että 
minä olen nyt ryhtynyt huolehtimaan heistä ja että olen nähnyt, mitä heille 
on Egyptissä tapahtunut.”

(3) tämän jälkeen jatkoin: – Miehet, ymmärsittekö, että se, jonka Moo-
ses sanoi olevan enkeli ja joka puhui hänelle palavasta pensaasta, on sama 
Jumala, joka ilmoitti Moosekselle olevansa Abrahamin, iisakin ja Jaakobin 
Jumala?

60. tryfon sanoi: – lainaamastasi kohdasta voimme päätellä vain tämän: 
se, joka ilmestyi palavassa pensaassa oli enkeli, mutta se, joka keskusteli 
Mooseksen kanssa, oli Jumala. Mooseksen ilmestyksessä oli siis yhdessä 
kaksi persoonaa.

(2) Minä vastasin jälleen: – Vaikka olisikin niin, ystävät, että enkeli ja 
Jumala ilmestyivät yhdessä Moosekselle, kyseessä ei voinut olla – kuten 
aiem min lainaamani sanat osoittavat teille – kaikkeuden luoja, joka sanoi 
Moosekselle olevansa Abrahamin, iisakin ja Jaakobin Jumala, vaan hän, 
jonka olen osoittanut ilmestyneen Abrahamille ja Jaakobille, joka palvelee 
kaikkeuden luojan tahtoa ja joka totteli hänen tahtoaan myös tuomites-
saan sodoman. Joten jos Moosekselle ilmestyi kaksi persoonaa, kuten väi-
tätte, enkeli ja Jumala, kukaan, jolla on vähänkään älyä, ei julkea väittää, että 
kaikkeuden luoja ja isä jättäisi kaiken taivaallisen ja ilmestyisi vähäisessä 
maan kolkassa.

(3) tryfon sanoi: – on jo todistettu, että se, joka ilmestyi Abrahamille ja 
se, jota taivaassa oleva Herra kutsuu Jumalaksi ja Herraksi, sai tehtävän ran-
gaista sodoman maata. Vaikka Moosekselle ilmestyneen Jumalan seurassa 
olisi ollut myös enkeli, me päättelemme, ettei Jumala, joka puhui Moosek-
selle pensaasta, ollut kaiken luoja, vaan hän, joka todistettavasti ilmestyi 
Abrahamille, iisakille ja Jaakobille. Häntä kutsutaan kaikkeuden luojan 
enkeliksi ja sen me ymmärrämme hänen olevan, sillä hän ilmoitti ihmisille 
isän ja kaiken luojan tahdon.

(4) Vastasin: – tryfon, osoitan kuitenkin vielä, että Mooseksen kokemassa 
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ilmestyksessä hänelle ilmestyi ja puhui yksin tämä sama, jota kutsutaan en-
keliksi ja joka on Jumala. sana sanoo näin (2. Moos. 3:2–4): ”Hänelle ilmes-
tyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappurapensaasta. Mooses 
huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. silloin hän 
ajatteli: ’Menenpä katsomaan tuota suurta ihmettä, että pensas ei pala po-
roksi?’ kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän, Herra, kutsui häntä 
pensaasta.”

(5) sana siis kutsuu enkeliksi sitä, joka ilmestyi Jaakobille unessa, ja 
sitten toteaa saman enkelin puhuneen hänelle unessa (1. Moos. 31:13; 
35:1): ”Minä olen Jumala, joka ilmestyin sinulle, kun lähdit pakoon veljeäsi 
Esauta.”sana sanoo myös, että Abrahamin aikana tuomitessaan sodoman 
Herra toteutti taivaassa asuvan Herran säätämän rangaistuksen. sana pu-
huu tästä samasta sanoessaan tässä kohdassa, että Herran enkeli ilmestyi 
Moosekselle, ja ilmoittaessaan myöhemmin, että hän on Herra ja Jumala. 
Monien lainaamieni kohtien mukaan hän on sama, joka palvelee maailman 
yläpuolella olevaa Jumalaa. Hänen yläpuolellaan ei ole ketään toista.

61. Annan teille vielä toisen todistuksen kirjoituksista, ystävät. Alussa, en-
nen kaikkia luotuja Jumala synnytti itsestään järjellisen voiman, jota pyhä 
Henki kutsuu milloin Herran kunniaksi, milloin perustaksi, viisaudeksi, 
enkeliksi, Jumalaksi, Herraksi tai sanaksi, milloin sotajoukon päällikök-
si, kuten silloin kun hän ilmestyi ihmishahmossa Joosualle, nunin pojalle. 
Häntä voi nimittää kaikilla näillä nimillä, palveleehan hän isän tahtoa ja on 
syntynyt isän tahdosta.

(2) Eikö jotain samantapaista tapahdu meidän ihmisten keskuudessa? 
kun sanomme sanan, synnytämme sen, mutta emme niin että leikkaisimme 
sen pois jostakin, niin että sana vähenisi meissä. saman näemme tulessa, 
kun toinen liekki syttyy. liekki, joka sytyttää toisen liekin, ei vähene vaan 
pysyy samana, ja uusi liekki näyttää tulevan toimeen itsestään eikä vähennä 
sen sytyttänyttä liekkiä.

(3) Väitteeni todistaa Viisauden sana, joka on sama kuin tämä kaikkeu-
den isän synnyttämä Jumala sekä sana, viisaus, voima ja synnyttäjänsä kun-
nia. Hän puhuu salomon kautta näin (sananl. 8:21a–36): ”Jos ilmoitan teille 
päivittäiset tapahtumat, muistan lukea ne ikuisista ajoista. ’Minut Herra loi 
teidensä aluksi, tekojaan varten. Ennen ikuisuutta, aikojen alussa hän vahvisti 
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asemani, ennen kuin loi maan ja syvyydet, ennen kuin vetten lähteet tulivat 
esiin, ennen kuin hän pani vuoret sijoilleen. Ennen kaikkia kukkuloita hän 
synnytti minut. (4) Herra teki asumattomat seudut sekä asutuksen ääret 
taivaan alla. olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti valtais-
tuimensa tuulten päälle, kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai sy-
vyyden lähteet kumpuamaan, ja kun hän lujitti maan perustukset. Minä olin 
hänen vierellään näitä valmistamassa, minä olin hänen ilonaan. Joka päivä, 
kaiken aikaa minä iloitsin hänen edessään, sillä hän iloitsi saatuaan valmiiksi 
maanpiirin, hänen ilonaan olivat ihmislapset. (5) nyt, lapsi, kuule minua! 
Hyvin käy sen, joka minua kuulee, ihmisen, joka kulkee minun tietäni, päi-
västä päivään valvoo ovellani, valppaana odottaa sen kynnyksellä. Minun 
tieni ovat elämän teitä, minun tahtoni on Herran valmistama. pahoin käy 
sen, joka minua uhmaa, ja se, joka minua vihaa, rakastaa kuolemaa.’”

62. ystävät, Jumalan sana puhui Mooseksen kautta tästä samasta, kun se il-
moitti meille, että ihmistä luodessaan Jumala puhui hänestä, jonka Mooses 
ilmoitti, samalla tavoin (1. Moos. 1:26–28):

”’tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksem-
me, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja 
kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.’ Ja Jumala loi ihmisen ku-
vakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 
Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: ’olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja 
täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne.’”

(2) teidän opettajienne mukaan Jumala sanoi itselleen ”tehkäämme” sa-
malla tavoin kuin me sanomme usein itsellemme ”tehkäämme” aikoessam-
me ryhtyä johonkin, tai hän sanoi ”tehkäämme” alkuvoimille, toisin sanoen 
maalle ja muille vastaaville, joista uskomme hänen tehneen ihmisen. Jotta 
ette vääristelisi edellä lainaamiani sanoja toistamalla heidän opetustaan, lai-
naan vielä Mooseksen omia sanoja, joista voimme kiistattomasti tietää, että 
Jumala puhui sellaisen järjellisen olennon kanssa, joka lukumäärältään oli eri 
kuin hän. (3) sanat kuuluvat näin (1. Moos. 3:22): ”Jumala sanoi: ’ihminen 
on nyt niin kuin yksi meistä: hän tietää sekä hyvän että pahan.’” sanat ”niin 
kuin yksi meistä” osoittavat että yhdessä on useita persoonia, ainakin kaksi.

keskuudessanne vaikuttavan, teidän harhaoppina pitämänne opin mu-
kaan Jumala puhui enkeleille ja ihmisruumis on enkelien tekemä. Mielestäni 
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tämä oppi on väärä eivätkä sen opettajat pysty osoittamaan sitä todeksi,  
(4) vaan isä puhuu tässä kohdassa pojalleen. tämä todella isästä lähtenyt 
jälkeläinen oli ennen kaikkia luotuja isän kanssa ja keskusteli hänen kans-
saan. kuten sana on salomon kautta tehnyt selväksi, minä olen sanonut, 
että tämä sama oli sekä syntynyt ennen kaikkia luotuja että Jumalan synnyt-
tämä jälkeläinen. salomon kautta häntä kutsutaan viisaudeksi ja Joosual le, 
nunin pojalle, tulleen ilmestyksen kautta sotajoukkojen päälliköksi. kaikki 
nämä tarkoittavat samaa. Jotta se, mitä puhun, tulisi teille ilmeiseksi, kuun-
nelkaa Joosuan kirjan sanoja ( Joos. 5:13–6:2): (5) ”Jerikon lähellä ollessaan 
Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka 
kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: ’oletko meikäläisiä vai 
vihollisiamme?’ Mies vastasi: ’En kumpaakaan. olen Herran sotajoukon 
päällikkö ja olen juuri saapunut tänne.’ silloin Joosua kumartui maahan 
saakka ja sanoi: ’Herrani, mitä tahdot palvelijasi tekevän?’ Herran sota-
joukon päällikkö sanoi Joosualle: ’riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa 
seisot, on pyhä.’ Jerikon portit olivat tiukasti lukitut eikä kukaan päässyt 
kaupungista ulos. Herra sanoi Joosualle: ’Minä annan sinun käsiisi Jerikon, 
sen kuninkaan ja kaikki sen sotilaat.’”

63. tryfon sanoi: – Hyvä ystävä, olet todistellut tätä väkevästi ja monin 
perustein. Et ole kuitenkaan vielä osoittanut, että kristus suostui isän tah-
toon ja syntyi ihmiseksi neitseestä ja että hänet ristiinnaulittiin ja hän kuoli. 
osoita myös selvästi, että hän tämän jälkeen nousi kuolleista ja astui ylös 
taivaaseen.

(2) Minä vastasin: – Hyvät herrat, olen jo osoittanut tämän kaiken edellä 
mainitsemillani profetioiden sanoilla. teidän vuoksenne yritän taas lainata 
ja selittää ne kohdat, jotta antaisitte periksi tässä asiassa. Ajatelkaa Jesajan 
sanaa ( Jes. 53:8): ” kuka voi saada selville hänen sukunsa? Hänen henkensä 
otettiin pois maan päältä.” Eikö se sinun mielestäsi  kerro, ettei hän, jonka 
Jumalan on sanottu antaneen kuolemaan kansan laittomuuden tähden, ol-
lut pelkästään ihmisestä lähtöisin? Hänen verestään Mooses sanoo vertaus-
kuvin, kuten jo aiemmin kerroin, että (1. Moos. 49:11) ”hän pesee pukunsa 
rypäleiden veressä”, sillä hänen verensä ei ole peräisin ihmissiemenestä vaan 
Jumalan tahdosta.

(3) lisäksi Daavid sanoo (ps. 110:3–4): ”sinun pyhiesi kirkkaudessa, 



185Dialogi tryfonin kanssa

ennen aamuruskoa minä sinut kohdusta synnytin. näin on Herra vanno-
nut, eikä hän valaansa peruuta: ’sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi 
on Melkisedekin pappeutta.’” Eikö tämä osoita teille, että aikojen alussa 
Jumala, kaikkeuden isä aikoi synnyttää hänet ihmiskohdusta?

(4) toisessa kohdassa, jota myös olen lainannut aiemmin, sanotaan (ps. 
45:7–13a): ”sinun valtaistuimesi, Jumala, pysyy ikuisesti, sinun valtakuntasi 
valtikka on oikeuden valtikka. sinä olet rakastanut oikeutta ja vihannut vää-
ryyttä. sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukos-
ta ja voidellut sinut riemun öljyllä. Vaatteisiisi levittää norsunluupalatseista 
tuoksuaan mirha, aaloe ja kassia, joista sinä iloitset. kuninkaiden tyttäret 
kunnioittavat sinua, kuningatar seisoi oikealla puolellasi yllään kullankirja-
vat vaatteet. kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda 
isäsi suku. sinun kauneutesi sytyttää kuninkaan, hän on sinun herrasi, hän-
tä sinä kumarrat.”

(5) nämä sanat osoittavat selvästi kaiken luojan todistavan, että Jee-
susta kumarretaan Jumalana ja kristuksena. ne osoittavat, että Jumalan 
sana puhuu häneen uskoville, jotka ovat kuin yksi sielu, yksi synagoga ja 
yksi seurakunta, kuin tyttärelle. se tarkoittaa: seurakunnalle, jota kutsu-
taan hänen nimellään ja joka ottaa osaa hänen nimeensä, sillä meitä kaikkia 
kutsutaan kristityiksi. samoin sanat julistavat selvästi ja opettavat meidät 
unohtamaan esi-isiemme vanhat tavat, kun niissä sanotaan: ”kuule, tyttäre-
ni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda isäsi suku. sinun kauneute-
si sytyttää kuninkaan, hän on sinun herrasi, häntä sinä kumarrat.”

kirjoitukset ennustavat neitseellisestä syntymästä

64. tryfon sanoi: – olkoon hän teidän, pakanakansoista tulleiden Herra 
ja kristus ja Jumalaksi tunnustettu, kuten kirjoitukset ilmoittavat, teidän 
kaikkien, joita hänen nimensä mukaisesti kutsutaan kristityiksi. Mutta me 
palvelemme Jumalaa, joka on tehnyt hänetkin, eikä meidän täydy tunnustaa 
tai palvoa häntä.

(2) Minä sanoin tähän: – tryfon, jos teidän laillanne haluaisin haas-
taa riitaa ja olisin ajattelematon, en todellakaan enää jatkaisi yhteistä  
keskusteluamme. sinä et yritäkään ymmärtää mitä sanon, vaan ainoastaan 
saivartelet. Jumalan tuomion pelossa en nyt kiirehdi sanomaan kenestäkään 
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teidän kansanne jäsenestä mitään, jos vaikka Herran sebaotin armosta joku 
saattaisi pelastua. sen tähden, vaikka te vääristelette, vastaan edelleen mi-
hin tahansa väitteeseen tai vastalauseeseen. näin teen kaikkien kanssa, oli-
vatpa he minkä kansan jäseniä tahansa, jos he haluavat tiedustella tai kysellä 
minulta näistä asioista.

(3) on selvää, että jos olisitte kuunnelleet tarkkaavaisesti aiemmin lai-
naamiani kirjoitusten kohtia, ette enää kysyisi minulta niistä. siinä tapauk-
sessa te olisitte jo ymmärtäneet, että ne, jotka teidän kansastanne pelastuvat, 
pelastuvat kristuksen kautta ja ovat osallisina häneen. toistan jälleen aiem-
min lainaamani Daavidin sanat ja toivon sydämestäni, että ymmärtäisitte 
ettekä vääristelisi niitä ja ainoastaan yllyttäisi toisianne vastaväitteisiin.

(4) Daavid sanoo näin (ps. 99:1–7): ”Herra on kuningas – vaviskaa, kan-
sat! Hän on kuningas, hänen istuintaan kannattavat kerubit – vavahda, maa! 
suuri on Herra, siionin Jumala! Hän on kaikkien kansojen yläpuolella. ylis-
täkööt he sinun suurta nimeäsi, se on pelättävä ja pyhä. kuninkaan kunnia 
rakastaa oikeutta. sinä loit oikeudenmukaisuuden, sinä teit Jaakobille oikeu-
den ja vanhurskauden. ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa 
hänen valtaistuimensa eteen, hänen jalkojensa juureen! Hän on pyhä. Moo-
ses ja Aaron olivat hänen pappejaan, samuel huusi avuksi hänen nimeään. 
He huusivat Herraa, niin sanovat kirjoitukset, ja hän vastasi. pilvipatsaasta 
hän puhui heille, ja he pitivät käskyt ja säädökset, jotka hän heille antoi.”

(5) toisissa Daavidin kautta lausutuissa sanoissa, joita myös olen jo aiem-
min lainannut, osoitetaan, ettei niissä puhuta salomosta ja että kristus on 
ollut ennen aurinkoa ja että ne, jotka teidän kansastanne pelastuvat, pelas-
tuvat hänen kauttaan. te väitätte järjettömästi, että nämä sanat tarkoittavat 
salomoa, kun psalmin päällekirjoituksessa lukee salomon psalmi.

(6) psalmi kuuluu seuraavasti (ps. 72:1–5): ”Jumala, anna kuninkaalle 
tuomiosi, kuninkaanpojalle oikeamielisyytesi, jotta tämä tuomitsisi kansasi 
oikeamielisesti, ja sinun köyhäsi oikein. Vuoret kantakoot rauhaa kansalle 
ja kukkulat oikeudenmukaisuutta. Hän tuomitsee kansan kurjat ja pelastaa 
köyhien lapset, hän alentaa panettelijan. Hän pysyy polvesta polveen, niin 
kauan kuin kiertävät aurinko ja kuu.” Ja niin edelleen, aina näihin sanoi-
hin asti (ps. 72:17b–19): ”Hänen nimeään siunataan ikuisesti, se pysyy aina 
auringon alla. Hänessä ovat siunatut kaikki maan heimot, ja kaikki kansat 
kutsuvat häntä onnelliseksi. siunattu on Herra, israelin Jumala, joka yksin 
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tekee ihmeellisiä tekoja! siunattu ikuisesti hänen nimensä kunnia! kaikki 
maa on oleva täynnä hänen kirkkauttaan. Aamen, Aamen.”

(7) Muistakaa myös toiset jo lainaamani sanat, jotka samoin on lausuttu 
Daavidin kautta. niissä todetaan, että hän tulee taivaan ääristä ja laskeutuu 
jälleen samoihin paikkoihin. näin te tulette tietämään, että hän ilmestyi 
ylhäältä Jumalana ja tuli ihmiseksi ihmisten joukkoon ja palaa kerran takai-
sin. silloin ne, jotka hänet lävistivät, näkevät hänet ja vaikeroivat.

(8) sanat kuuluvat näin (ps. 19:2–7): ”taivaat julistavat Jumalan kun-
niaa, taivaan kansi hänen kättensä tekoa. päivä huutaa sanansa päivälle, yö 
ilmoittaa tiedon yölle. Ei ole kieliä eikä sanoja, joissa niiden ääniä ei voisi 
kuulla. niiden ääni on levinnyt yli koko maan ja niiden sanat maanpiirin 
ääriin. Aurinkoon hän on pystyttänyt telttansa ja hän riemuitsee kuin sul-
hanen, joka tulee morsiuskammiostaan, voimakkaana kuin jättiläinen, joka 
juoksee rataansa. se lähtee taivaan äärestä ja saapuu sen toiseen ääreen, eikä 
mikään voi piiloutua sen paahteelta..”

65. tryfon sanoi: – näin monet lainaukset hämmentävät minua. En tiedä, 
mitä sanoa siitä Jesajan kohdasta, jossa Jumala sanoo, ettei hän luovuta kunni-
aansa kenellekään ( Jes. 42:8): ”Minä olen Herra Jumala, se on minun nimeni. 
kunniaani minä en kenellekään luovuta enkä minulle kuuluvaa ylistystä.”

(2) – saat anteeksi, jos sanoit nuo sanat vilpittömästi ja ilman pahuutta, 
vaikka et yhdistä niihin niiden edellä ja jälkeen tulevia sanoja. Erehdyt kui-
tenkin, jos kuvittelit voivasi saattaa kirjoitukset epäilyttävään valoon ja saa-
da minut sanomaan, että kirjoitukset ovat ristiriitaisia. En rohkene ajatella 
enkä sanoa niin, sillä olen varma, ettei yksikään kirjoitus ole ristiriidassa 
toisen kanssa. Jos minulle esitetään jokin kirjoitus, joka näyttää olevan risti-
riidassa toisen kanssa, myönnän mieluummin, etten ymmärrä mitä siinä on 
sanottu, ja yritän kaikkeni, että myös ne, jotka väittävät kirjoitusten olevan 
ristiriidassa keskenään, alkaisivat ajatella samoin.

(3) Jumala yksin tietää, miksi toit esiin tämän ongelman. Minä tois-
tan esiin tuomasi kohdan sanatarkasti, jotta ymmärtäisitte siitä, että Jumala 
antaa kunniansa yksin kristukselleen. Miehet, liitän kuitenkin tryfonin 
lainaamaan tekstikohtaan sanat, jotka edeltävät sitä samoin kuin sitä seu-
raavat sanat. lainaamani sanat ovat samasta tekstikohdasta, eivät jostain 
toisesta. kuunnelkaa tarkkaan.
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(4) kohta kuuluu näin ( Jes. 42:5–13): ”näin sanoo Herra Jumala, hän, 
joka loi taivaan ja levitti sen auki, joka vahvisti maan ja kaiken mitä siinä on 
ja antoi sen päällä kulkevalle kansalle elämän hengen: ’Vanhurskaan suun-
nitelmani mukaan minä, Herra Jumala, olen kutsunut sinut. Minä tartun 
sinun käteesi ja vahvistan sinua. sinut minä olen asettanut kansojen liitok-
si, pakanakansojen valoksi, avaamaan sokeiden silmät, päästämään sidotut 
kahleista ja vankityrmästä ne, jotka pimeydessä istuvat. (5) Minä olen Her-
ra Jumala, se on minun nimeni. kunniaani minä en kenellekään luovuta, 
en minulle kuuluvaa ylistystä jumalankuville. katso, entiset ovat käyneet 
toteen, uutta minä ilmoitan. Ennen kuin se ilmoitetaan se kerrotaan teille.’ 
laulakaa Jumalalle uusi laulu, hänen alkunsa on maan ääristä! te meren-
kulkijat, jotka alati purjehditte, saaret ja niiden asukkaat. (6) iloitse aavikko, 
sen kylät ja asumukset! kedarin asukkaat iloitsevat, kallion asukkaat huu-
tavat vuorten huipulta, he antavat Jumalalle kunnian ja kertovat hänen ylis-
tystään saarten joukossa! Jumala, valtojen Herra lähtee liikkeelle ja murskaa 
sodan. Hän kiihdyttää vimmaansa ja huutaa hirmuisesti vihollisille.”

(7) sanottuani tämän kysyin heiltä: – ymmärrättekö nyt, ystävät, että 
Jumala sanoo antavansa kunniansa ainoastaan hänelle, jonka hän on aset-
tanut kaikkien kansojen valoksi? Ei siis ole niin kuin tryfon väitti, että Ju-
mala pidättää kunnian itsellään. tryfon vastasi: – ymmärrämme. Jatka siis 
keskustelu loppuun.

66. silloin jatkoin siitä, mihin olin jäänyt todistaessani, että kristus syntyi 
neitseestä ja että Jesaja oli ennustanut hänen syntyvän sillä tavoin ja toistin 
kyseisen profetian. se kuuluu näin ( Jes. 7:10–16a; 8:4; 7:16b–17):

(2) ”Herra puhui Ahasille ja sanoi hänelle: ’pyydä Herralta, Jumalaltasi, 
todisteeksi merkki, pyydä vaikka syvyydestä tai korkeudesta.’ Mutta Ahas 
vastasi: ’En pyydä. En pane Herraa koetukselle.’ niin Jesaja sanoi: ’kuulkaa 
siis, te Daavidin suku! Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten 
kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan kärsivällisyyttä? sen 
tähden Herra antaa itse teille merkin: katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyt-
tää pojan ja häntä kutsutaan nimellä immanuel. (3) Hän syö voita ja hunajaa. 
Ennen kuin hän oppii tuntemaan pahan ja pitää sitä parempana, hän valitsee 
hyvän, sillä ennen kuin lapsi oppii tuntemaan hyvän ja pahan, hän hylkää 
pahan valitakseen hyvän. Ennen kuin lapsi on oppinut sanomaan ’isä’ ja ’äiti’, 



189Dialogi tryfonin kanssa

hän on ottanut haltuunsa Damaskoksen voiman ja samarian ryöstösaaliin 
Assyrian kuninkaan läsnä ollessa. niin autioituu maa, jota sinä nyt pelkäät 
noiden kahden kuninkaan vuoksi. Herra lähettää sinulle ja kansallesi ja 
omalle suvullesi ajan, jollaista ei ole ennen koettu, ei sitten sen päivän, jol-
loin Efraim erosi Juudasta, Assyrian kuninkaasta.’”

(4) – on päivänselvää, jatkoin, – ettei kukaan Abrahamin jälkeläinen 
ole koskaan syntynyt neitseestä eikä kenenkään ole väitetty syntyneen sillä 
tavoin, lukuun ottamatta meidän kristustamme.

67. tryfon vastasi: – kirjoituksessa ei sanota ”katso, neitsyt tulee raskaaksi 
ja synnyttää pojan” vaan ”katso, nuori nainen tulee raskaaksi ja synnyttää 
pojan” ja kohta jatkuu sitten lainaamallasi tavalla. koko profetia kertoo 
Hiskiasta ja voidaan osoittaa, että siinä ilmoitetut asiat toteutuivat hänessä. 
(2) kreikkalaisilla on myytti, jossa kerrotaan, kuinka perseus syntyi Danaës-
ta, joka oli neitsyt. tämä tapahtui siten, että se, jota he kutsuvat Zeuksi, 
laskeutui hänen päälleen kuin kultasade. teidän pitäisi hävetä, kun kerrotte 
samanlaista tarinaa kuin nämä! sanoisitte mieluummin, että Jeesus oli ih-
misistä syntynyt ihminen. Jos voittekin todistaa kirjoituksista, että hän on 
kristus, Jumala valitsi hänet siksi, että hän oli täydellisen kuuliainen laille 
ja siksi valinnan arvoinen. Älkää kuitenkaan viitsikö puhua ihmeestä, jottei 
teitä kreikkalaisten tavoin syytettäisi hölynpölystä.

(3) Vastasin tähän: – tryfon, haluan sinun ja kerta kaikkiaan jokaisen 
vakuuttuvan siitä, että pilkkasittepa ja ivasittepa minua miten paljon tahan-
sa, te ette saa minua horjumaan. sitä vastoin osoitan aina puhuvani totta 
juuri niiden sanojen ja esimerkkien avulla, jotka te esitätte vastaväitteinä, 
sekä kirjoitusten todistuksella. (4) Ei ole oikein eikä totuudenmukaista, että 
yrität kumota ne kohdat, joista olemme päässeet yksimielisyyteen, tässä ta-
pauksessa sen, että jotkut käskyistä määrättiin Mooseksen kautta kansan 
kovasydämisyyden vuoksi. Väitit näet, että jos Jeesus voidaan todistaa kris-
tukseksi, Jumala valitsi hänet siksi, että hän oli kuuliainen laille.

(5) tryfon vastasi: – kuitenkin myönsit meille, että hänet ympärileikat-
tiin ja että hän noudatti muitakin Mooseksen lain määräyksiä.

(6) Vastasin: – niin myönsin, ja myönnän edelleen. En kuitenkaan myön-
nä, että hän suostui kaikkeen saavuttaakseen vanhurskauden vaan täyttääkseen 
pelastussuunnitelman hänen isänsä, kaikkeuden luojan, Herran ja Jumalan, 
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tahdon mukaan. Myönsin myös, että hän suostui tulemaan ihmiseksi ja kär-
simään kaiken, minkä teidän kansanne edustajat panivat hänet kärsimään, 
ja kuolemaan ristiinnaulittuna. (7) Mutta kun kerran kiellät ne asiat, joista 
olemme päässeet yksimielisyyteen, kerro minulle uudestaan, pääsevätkö ne 
vanhurskaat ja patriarkat, jotka elivät ennen Moosesta eivätkä noudattaneet 
lakia, osallisiksi pelastuksesta ja autuaiden perinnöstä vai eivät? sanassahan 
osoitetaan, että laki määrättiin vasta Mooseksesta alkaen.

(8) tryfon vastasi: – kirjoitukset pakottavat minut myöntämään, että 
näin on.

– samoin kysyn sinulta uudestaan, määräsikö Jumala teidän esi-isänne 
uhraamaan siksi, että tarvitsi uhreja vai siksi, että he olivat kovasydämisiä ja 
taipuvaisia palvomaan epäjumalia?

– Myös tähän kirjoitukset pakottavat minut vastaamaan myöntävästi.
(9) – Entä ennustivatko kirjoitukset myös, että Jumala ilmoitti uuden 

liiton, toisen kuin Horebin vuorella solmitun?
– kyllä ne ennustivat.
– Ja eikö vanha liitto ilmoitettu isillenne, niin että he pelkäsivät ja vapi-

sivat eivätkä voineet kuulla Jumalaa?
– kyllä.
(10) – Entä sitten? Jumala lupasi uuden liiton, ei vanhan liiton kaltais-

ta, vaan sellaisen, jonka he saisivat ilman pelkoa, jylinää ja salamointia. se 
osoittaa, mitkä säädökset ja teot Jumala tietää ikuisiksi ja kaikille kansoille 
sopiviksi, mitkä taas on määrätty teidän kansanne kovasydämisyyden vuok-
si, kuten hän julistaa profeettojen kautta.

(11) – niiden, jotka rakastavat totuutta, eivät riitaa, täytyy olla kanssasi 
samaa mieltä.

– En ymmärrä, miten voit syyttää muita riidan haastamisesta, kun itse 
teet usein juuri niin, kun väität sitä vastaan, minkä olet aiemmin myöntä-
nyt.

68. – teen sen, koska sinä yrität todistaa uskomatonta ja käytännöllisesti 
katsoen mahdotonta väitettä, että Jumala olisi suostunut syntymään ja tu-
lemaan ihmiseksi.

– Jos olisin yrittänyt todistaa sitä vain ihmisviisauden opettamin sanoin, 
teidän ei kannattaisi kuunnella minua. kun kuitenkin jatkuvasti vetoan  
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kirjoituksiin ja pyydän teitä ymmärtämään niitä, silloin vain kovasydämi-
syytenne estää teitä ymmärtämästä Jumalan mieltä ja tahtoa. Minulle ei 
koidu mitään haittaa siitä, jos haluatte pysyä mielipiteessänne. Minä pysyn 
aina siinä uskossa, joka minulla oli ennen kuin tapasin teidät, ja sellaisena 
myös jätän teidät.

(2) – Muista ystäväni, että olet uurastanut ja nähnyt vaivaa hallitaksesi 
nämä asiat. Meidän täytyy tutkia huolellisesti kaikki, minkä kohtaamme, 
voidaksemme päätellä, mitä kirjoitukset pakottavat meidät uskomaan.

– En pyydä teitä jättämään tutkimatta huolellisesti joka kohtaa keskus-
telussamme, pyydän vain ettette kiellä sitä, minkä olette kerran myöntäneet, 
kun ette tiedä mitä sanoa.

(3) – yritämme tehdä niin.
– kysymieni asioiden lisäksi haluaisin kysyä teiltä vielä muutamia asioi-

ta. näiden kysymysten avulla yritän saada keskustelumme pikaiseen pää-
tökseen.

– kysy.
– onko mielestänne kirjoitusten mukaan olemassa ketään muuta, jota 

palvotaan ja kutsutaan Herraksi ja Jumalaksi kuin kaiken luoja sekä kris-
tus, jonka useat kirjoitukset ovat osoittaneet teille syntyneen ihmiseksi?

(4) – kuinka voisimme myöntyä tuohon, kun väittelyssämme emme ole 
päässeet yksimielisyyteen siitä, onko muuta Jumalaa kuin isä!

– Minun täytyy kysyä tätä teiltä, tietääkseni, oletteko muuttaneet mieli-
pidettänne.

– Emme, ystävä hyvä.
– kun kerran myönnätte tämän olevan totta ja kun sana sanoo ( Jes. 

53:8): ”kuka voi saada selville hänen sukunsa”, eikö teidän pitäisi saman 
tien ymmärtää, että hän ei ole syntyisin ihmisestä?

(5) – kuinka sana sitten sanoo Daavidille, että Jumala ottaa itselleen 
pojan hänen jälkeläisestään ja vakiinnuttaa hänen kuninkuutensa ja istuttaa 
hänet kunniansa valtaistuimelle?

(6) – tryfon, meillä saattaisi olla ongelma, jos Jumala olisi sanonut tämän  
Jesajan profetian ”katso, neitsyt tulee raskaaksi” jollekulle toiselle israelin kan-
san kahdentoista heimon suvulle kuin Daavidin suvulle. koska profetia kui-
tenkin lausuttiin Daavidin suvulle, Jumala selittää Jesajan kautta, kuinka hänen 
Daavidille salatulla tavalla ilmoittamansa tulee tapahtumaan. tiedättehän, 
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hyvät ystävät, että profeetat selittivät monia salattuja, vertauskuvin ja mys-
teerein lausuttuja sanoja ja symbolisia tekoja, joita heidän jälkeensä eläneet 
ihmiset sanoivat tai tekivät.

(7) – ilman muuta, vastasi tryfon.
– Jos siis voin osoittaa, että tämä Jesajan profetia puhuu meidän kris-

tuksestamme eikä Hiskiasta, kuten te väitätte, enkö samalla saa teitä epäi-
lemään opettajianne, jotka julkeavat väittää, että se käännös, jonka teidän 
seitsemänkymmentä vanhintanne tekivät Egyptin kuninkaan ptolemaiok-
sen luona, olisi paikoitellen väärä? (8) Aina kun kirjoituksissa ilmenee jota-
kin, joka on selkeästi ristiriidassa heidän älyttömän ja omahyväisen oppinsa 
kanssa, he kehtaavat väittää, ettei kohta alun perin kuulunut niin. He kuvit-
televat voivansa vääristellä kirjoituksia ja yhdistää niitä ihmisten tekoihin, 
kun he väittävät, ettei niitä ole sanottu meidän kristuksestamme vaan siitä 
ihmisestä, johon he yrittävät kohdan yhdistää. Juuri näin he opettavat teille 
nyt puheena olevasta kirjoituksesta sanoen, että se puhuu Hiskiasta. tulen 
kuitenkin lupaukseni mukaisesti osoittamaan, että se on vale.

(9) He joutuvat myöntämään, että jotkut kirjoitukset, joita lainaamme, 
todella puhuvat kristuksesta. ne ilmiselvästi osoittavat, että kristuksen piti 
kärsiä ja että häntä palvotaan ja että hän on Jumala. Juuri näitä kohtia olen 
lainannut teillekin. kuitenkin he julkeavat kieltää Jeesuksen olevan kristus. 
He väittävät, että tulee jokin muu kristus, joka kärsii ja hallitsee ja jota 
kunnioitetaan Jumalana. osoitan tämänkin väitteen naurettavaksi ja mie-
lettömäksi. koska minun täytyy kuitenkin ensin vastata siihen, mitä sanoit 
pilkaten neitseestäsyntymisestä, teen sen ensin ja sen jälkeen annan sinulle 
todisteet muusta.

69. – sen, jota kutsutaan paholaiseksi, on kerrottu saaneen aikaan väären-
nöksiä kreikkalaisten keskuudessa, niin kuin hän teki myös egyptiläisten 
noitien kautta ja Eliaan aikana väärien profeettojen kautta. Voit olla varma, 
tryfon, että ne ovat vain lujittaneet tietoani kirjoituksista ja uskoani nii-
hin.

(2) He väittävät, että Dionysos syntyi Zeun yhdyttyä semeleen ja ker-
tovat, että hän keksi viiniköynnöksen ja että sen jälkeen kun hänet oli re-
vitty kappaleiksi ja hän kuoli, hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen. 
lisäksi he käyttävät viiniä mysteereissään. Eikö tästä kaikesta voisi päätellä, 
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että paholainen matkii edellä lainaamaani patriarkka Jaakobin profetiaa, 
jonka Mooses kirjoitti muistiin?

(3) samoin he väittävät Herakleen olleen vahva ja kulkeneen koko maan 
halki ja syntyneen Zeulle Alkmeneesta ja kuoltuaan nousseen taivaaseen. 
Eikö paholainen tässä matkikin kristuksesta kirjoitettua sanaa ”voimak-
kaana kuin jättiläinen, joka juoksee rataansa”? Ja kun paholainen esittelee 
Asklepioksen kuolleiden herättäjänä ja kaikkien sairauksien parantajana, 
enkö väittäisi hänen tässä jälleen jäljittelevän kristuksesta kertovia profe-
tioita?

(4) koska en ole vielä lainannut teille sitä kirjoitusta, joka osoittaa kris-
tuksen tekevän näitä tekoja, minun täytyy muistuttaa mieliinne yksi niis-
tä. siitä voitte ymmärtää, että sanassa on ennalta kerrottu, kuinka niiden, 
jotka eivät tunteneet Jumalaa – tarkoitan pakanakansoja, joilla on silmät, 
mutta he eivät näe ja sydän, mutta he eivät ymmärrä – pitää hylätä aineesta 
valmistetut jumalankuvansa, joita ovat palvoneet, ja panna toivonsa tähän 
kristukseen.

(5) sanat kuuluvat näin ( Jes. 35:1–7): ”iloitse, janoinen autiomaa, rie-
muitkoon autiomaa ja kukkikoon kuin lilja! Jordanin aavikot kukkivat ja 
riemuitsevat! libanonin kirkkaus ja karmelin kunnia annetaan sille ja mi-
nun kansani näkee Herran ylhäisyyden ja Jumalan kirkkauden. Voimista-
kaa veltot kädet ja halvaantuneet polvet. lohduttakaa sydämessään arkoja: 
’olkaa lujat, älkää pelätkö. teidän Jumalanne rankaisee ja on rankaiseva. 
Hän tulee ja pelastaa teidät.’ silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen 
korvat kuulevat. silloin rampa hyppii kuin kauris ja mykän kieli on selkeä, 
sillä vettä on puhjennut autiomaahan, halkeama janoiseen maahan. Vede-
tön maa on lammikkoina, veden lähde on janoisessa maassa.”

(6) Autiomaa tarkoittaa pakanakansojen maata, joka oli autio Jumalan 
tuntemisesta. Elävän veden lähde, joka pulppuaa Jumalan luota siihen, on 
kristus. Hän ilmestyi teidän keskuuteenne ja paransi syntymästään saakka 
sokeat, kuurot ja rammat. sanansa voimalla hän sai heidät hyppimään, kuu-
lemaan ja näkemään. Hän herätti kuolleita ja teki nämä eläviksi, teoillaan 
hän pakotti tuolloin eläneet ihmiset tuntemaan hänet. (7) ne, jotka näkivät 
nämä ihmeet, sanoivat niiden olevan taikatemppuja. He julkesivat sanoa 
hänen olevan taikuri ja kansanvillitsijä. Hän kuitenkin teki näitä ihmeitä 
vakuuttaakseen heidät, jotka uskoivat häneen: vaikka jonkun ruumis olisi 
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jollain tavoin vammautunut, hän herättäisi tämän toisessa tulemuksessaan 
kokonaan terveenä ja tekisi ikuisesti kuolemattomaksi, katoamattomaksi ja 
turmeltumattomaksi, jos tämä ihminen pitäytyy hänen antamassaan ope-
tuksessa.

70. samalla tavoin Mithran palvojat väittävät jumalansa syntyneen kivestä 
ja kutsuvat paikkaa, jossa he vihkivät häneen uskovat, luolaksi. Enkö sil-
loin ymmärtäisi heidän jäljittelevän sitä, mitä Daniel on sanonut, nimittäin 
(Dan. 2:34): ”kivi lohkesi käden koskematta suuresta vuoresta”, ja eivätkö 
he samoin ole yrittäneet matkia kaikkia Jesajan sanoja? Heidän keskuudes-
saan on ilmiselvästi opeteltu jäljittelemään oikeamielisiin tekoihin liittyviä 
puheita. (2) Minun on välttämättä lainattava teille näitä Jesajan sanoja, jotta 
huomaisitte niistä, että asia on juuri näin ( Jes. 33:13–19): ”kuulkaa, te kau-
kana olevat, mitä olen tehnyt! oppikoot lähellä olijat tuntemaan minun 
voimani! siionin syntiset on viety pois, kauhu valtaa jumalattomat. kuka il-
moittaa teille ikuisen paikan? se, joka vaeltaa vanhurskaasti ja puhuu oikein, 
joka vihaa laittomuutta ja vääryyttä, joka pitää kätensä puhtaina lahjuksis-
ta, joka tukkii korvansa, ettei kuulisi murhajuonia, ja sulkee silmänsä, ettei 
näkisi vääryyttä. (3) Hän asuu vahvan kallion korkeassa luolassa. leipää 
annetaan hänelle ja vettä hän saa varmasti. te saatte nähdä kuninkaan kun-
niassaan, teidän silmänne näkevät kauas. teidän sielunne harjoittaa Herran 
pelkoa. Missä on kirjuri, missä ovat neuvoston jäsenet? Missä on se joka 
laskee ravitut, pienen ja suuren kansan? ne, jotka eivät kysyneet neuvoa 
eivätkä ymmärtäneet äänten syvyyttä niin että he eivät kuulleet. röyhkeä 
kansa, ei ole ymmärrystä sillä, joka kuulee.”

(4) on selvää, että tämä profetia viittaa leipään, jonka meidän kristuk-
semme antoi meille ja jota hän kehotti meitä syömään hänen muistokseen. 
Hänet tehtiin ruumiilliseksi häneen uskovien vuoksi ja heidän tähtensä hän 
myös kärsi. profetia viittaa myös maljaan, jonka hän kiittäen antoi verensä 
muistoksi. profetia tekee selväksi, että me saamme nähdä tämän kuninkaan 
kunniassaan. (5) samoin se julistaa, että kansa, toisin sanoen ne, jotka ennalta 
tiedettiin häneen uskoviksi, mietiskelee Herran pelkoa. Vielä se ilmoittaa, että 
niillä, jotka kuvittelevat tuntevansa kirjoitukset ja kuuntelevansa profetioita, ei 
ole ymmärrystä. Joten, tryfon, kun kuulen, että perseus on syntynyt neitseestä, 
ymmärrän, että eksyttävä käärme on jälleen väärentänyt Jesajan sanoja.
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71. En luota teidän opettajiinne, jotka kieltäytyvät hyväksymästä seitse-
mänkymmenen vanhimman Egyptin kuninkaan ptolemaioksen luona te-
kemää käännöstä, vaan yrittävät tehdä oman käännöksensä.

(2) toivon teidän tietävän, että he ovat poistaneet monia kohtia pto-
lemaioksen luona tehdystä vanhimpien käännöksestä. niissä osoitetaan 
selvästi, että juuri tämän ristiinnaulitun on ilmoitettu olevan Jumala ja ih-
minen sekä joutuvan ristiinnaulituksi ja kuolemaan. koska tiedän, että te 
kaikki kiistätte näiden kohtien aitouden, en aloita keskustelua niistä, vaan 
ryhdyn väittelyyn niistä kohdista, jotka te hyväksytte.

(3) olette hyväksyneet kaikki esiin tuomani kohdat lukuun ottamatta 
sitä, jossa sanotaan: ”katso, neitsyt tulee raskaaksi.” te väitätte, että kohta 
kuuluu ”katso, nuori nainen tulee raskaaksi”. olen luvannut todistaa, että 
profetia ei puhu Hiskiasta, kuten teille on opetettu, vaan minun kristukses-
tani. nyt todistan sen teille.

(4) tryfon sanoi: – Ensin pyydän, että mainitset meille joitakin kohtia, 
jotka väität kokonaan poistetun kirjoituksista.

72. – teen kuten haluat, sanoin. He ovat poistaneet kohdan, jossa Esra se-
littää pääsiäisuhria koskevaa lakia. kohta kuuluu näin: ”Esra sanoi kansalle: 
’tämä pääsiäisuhri on meidän pelastajamme ja turvapaikkamme. Jos olette 
ymmärtäneet ja sydämenne on käsittänyt, että kerran me alennamme hänet 
paaluun ja sen jälkeen panemme toivomme häneen, silloin tämä paikka ei 
koskaan tule hylätyksi, sanoo valtojen Herra. Mutta jos te ette usko häneen 
ettekä kuuntele hänen julistustaan, joudutte pakanoiden pilkkaamiksi.”

(2) He ovat poistaneet myös nämä Jeremian sanat ( Jer. 11:19): ”Minä 
olin kuin kesy karitsa, jota viedään teurastettavaksi. He tekivät suunnitelmia 
minua vastaan ja puhuivat keskenään: ’pankaamme puuta hänen leipäänsä. 
raivatkaamme hänet pois elävien maasta, niin ettei häntä enää muisteta.’”

(3) tämä Jeremiaan kohta on poistettu vasta äskettäin ja se on siksi yhä 
joissakin juutalaisten synagogissa olevissa kopioissa. He ovat hämmenty-
neitä, sillä he pelkäävät sortuneensa jumalanpilkkaan. Heitä hämmentää 
myös se, että näistä sanoista käy ilmi juutalaisten päätös tappaa ja ristiin-
naulita kristus ja vielä se, että hänen kerrotaan olevan kuin karitsa, joka 
viedään teuraaksi, kuten Jesaja profetoi, ja tässä kesy karitsa.

(4) lisäksi he ovat poistaneet myös tämän samaisen Jeremiaan virkkeen: 
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”Herra Jumala, israelin pyhä, muisti kuolleitaan, jotka nukkuvat haudoissa. 
Hän laskeutui heidän luokseen ja julisti heille pelastustekoaan.”

73. sitä paitsi Daavidin 95. psalmista he ovat jättäneet pois pienet sanat 
”puusta käsin”. kohta kuuluu näin (ps. 96:10): ”Julistakaa pakanakansoille: 
Herra on hallinnut puusta käsin”, mutta he ovat jättäneet jäljelle vain: ”Ju-
listakaa pakanakansoille: Herra on hallinnut.”

(2) kenenkään teidän kansanne jäsenen ei ole koskaan kerrottu hallin-
neen pakanakansoja Jumalana ja Herrana, lukuun ottamatta tätä ristiin-
naulittua. pyhä Henki kertoo samassa psalmissa hänen pelastuneen kuole-
masta ylösnousemuksellaan ja osoittaa, että hän ei ole niin kuin pakanoiden 
jumalat, jotka ovat pahojen henkien kuvia.

(3) Jotta ymmärtäisitte, mitä tarkoitan, lainaan teille koko psalmin (ps. 
96:1–13): ”laulakaa Herralle uusi laulu! laulakaa Herralle kaikki maa! 
laulakaa Herralle, siunatkaa hänen nimeään! kertokaa päivästä päivään 
ilosanomaa hänen pelastuksestaan. Julistakaa hänen kunniaansa pakana-
kansoille, hänen ihmetekojaan kaikille kansoille. Herra on suuri ja sangen 
ylistettävä, hän on pelättävä yli kaikkien jumalien. kaikki pakanakansojen 
jumalat ovat pahoja henkiä, mutta Herra on tehnyt taivaat. Hänen on ylis-
tys ja loisto, hänen pyhäkössään on pyhyys ja mahtavuus. (4) Antakaa Her-
ralle, kansojen heimot, antakaa Herralle kunnia ja ylistys, antakaa Herralle 
hänen nimensä kunnia! tuokaa hänelle uhrilahjat, astukaa hänen pihoihin-
sa, kumartakaa häntä hänen pyhällä pihallaan! Vaviskoon koko maa hä-
nen edessään. sanokaa pakanakansoille: Herra on hallinnut [puusta käsin]! 
Hän loi maanpiirin, joka ei järky. Hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan. 
iloitkoot taivaat, riemuitkoon maa, järkkyköön meri kaikkineen! tasangot 
ja kaikki niillä olevat iloitsevat, kaikki metsän puut riemuitsevat Herran 
edessä, sillä hän tulee, sillä hän tulee tuomitsemaan maan. Hän tuomitsee 
maanpiirin vanhurskaasti ja kansat totuutensa mukaan.”

(5) tryfon sanoi: – Jumala yksin tietää, ovatko kansamme johtajat pois-
taneet kirjoituksista jotakin. Väitteesi kuulostaa uskomattomalta.

(6) – niin, se kuulostaa uskomattomalta, minä sanoin. – onhan se kau-
histuttavampaa kuin kultaisen sonnin tekeminen. sellaisen he tekivät maan 
päälle autiomaassa, vaikka saivat ravinnokseen mannaa. se on myös kau-
histuttavampaa kuin lasten uhraaminen pahoille hengille tai profeettojen  
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tappaminen. Minusta vaikuttaa siltä kuin ette olisi koskaan kuulletkaan 
näitä kohtia, jotka kerroin heidän poistaneen. nämä monet lainaamani 
kohdat yhdessä niiden kanssa, jotka te olette säilyttäneet ja joita vielä lai-
naan, riittävät hyvinkin todistamaan keskustelemamme asiat.

74. tryfon sanoi: – tiedämme, että olet lainannut niitä meidän pyynnös-
tämme. Mielestäni tämä sinun viimeksi lainaamasi Daavidin psalmi ei puhu 
kenestäkään muusta kuin isästä, taivaan ja maan luojasta. sinä kuitenkin 
väität sen puhuvan hänestä, joka kärsi ja jonka yrität innokkaasti osoittaa 
olevan kristus.

(2) Vastasin: – pyydän teitä miettimään, mitä pyhä Henki tässä psal-
missa julistaa, kun luen sen teille. Huomaatte että en puhu pahansuovasti 
eikä aikomukseni ole totisesti pettää teitä. näin te kykenette omin päin 
ymmärtämään myös monia muita pyhän Hengen lausumia (ps. 96:1–3): 
”laulakaa Herralle uusi laulu! laulakaa Herralle kaikki maa! laulakaa 
Herralle, siunatkaa hänen nimeään! kertokaa päivästä päivään ilosanomaa 
hänen pelastuksestaan. Julistakaa hänen kunniaansa pakanakansoille, hä-
nen ihmetekojaan kaikille kansoille.”

(3) Hän kehottaa kaikkia maan asukkaita, jotka tuntevat tämän pelas-
tuksen salaisuuden, toisin sanoen sen, kuinka Jumala kristuksen kärsimyk-
sen kautta pelasti heidät, laulamaan ja ylistämään lakkaamatta Jumalaa ja 
kaikkeuden isää. He ymmärtävät, että hän on sekä ylistettävä että pelättävä, 
hän on maan ja taivaan luoja, joka valmisti tämän pelastuksen ihmisille. 
Hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli ja nousi kuolleista ja Jumala katsoi hänet 
arvolliseksi hallitsemaan koko maailmaa. […]
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toinen päivä
[…]
74. (fragm.) [kohtaan ”katkaiskaamme hänen valjaansa”, pyhän Justinok-
sen, filosofin ja marttyyrin, toisesta osasta, siitä, pitikö kristuksen kärsiä:] 
on ilmeistä, että tässä [ps. 2:1] ei puhuta vierasheimoisista kansoista, vaan 
israelista. tämä pitää yhtä sen kanssa, mitä on sanottu profeetta Jeremian 
kautta ( Jer. 2:19–20): ”katkeraa oli sinulle hylätä minut, sanoo Herra sinun 
Jumalasi. sillä ikuisista ajoista sinä olet särkenyt ikeesi, katkonut valjaasi ja 
sanonut: ’Minä en ole orjana, vaan menen jokaiselle korkealle kukkulalle ja 
jokaisen varjoisan puun alle. siellä minä antaudun haureuteen.’”

Usein he ovat katkoneet irti jumalanpelon valjaat, särkeneet lain ikeen 
ja vetäneet syntejä kuin pitkällä köydellä, ja saavuttaneet täyden mitan, kun 
sitoivat ristiinnaulitun kristuksen kädet ja jalat. Hän sanoo (ps. 16:6): ”par-
haiden köydet ovat langenneet päälleni.” Ensin ne, joilla hänet kahlehdit-
tiin, sitten perinnön köydet. siksi hän sanoo seuraavaksi: ”Minun perintöni 
on mitä parhain.” tässä on selvästi kyse suureksi tulleiden ja köydellä van-
gittujen kansojen kutsumisesta, niiden, joista seuraavassa puhutaan.
[…]

Jeesus on jumalallista alkuperää ja syntynyt ihmeellisesti

74. (4) (5. Moos. 31:16–18): ”Herra sanoi Moosekselle: ’kun sinä menet 
lepoon isiesi luo, tämä kansa luopuu minusta siinä maassa, johon se pääsee, 
ja ryhtyy minulle uskottomana palvelemaan sen maan vieraita jumalia. kun 
israelilaiset hylkäävät minut ja rikkovat liittoni, jonka tein heidän kans-
saan, minussa herää sinä päivänä viha heitä kohtaan. Minä hylkään heidät 
ja käännän kasvoni heistä pois, niin että he joutuvat tuhon omiksi ja heitä 
kohtaavat monet onnettomuudet ja vaivat. silloin he sanovat: ’nämä on-
nettomuudet ovat kohdanneet meitä siksi, ettei Herra meidän Jumalamme 
ole meidän kanssamme.’ Mutta sinä päivänä minä käännän kasvoni heistä 
pois kaiken sen pahan tähden, mitä he ovat tehneet kääntyessään vieraiden 
jumalien puoleen.’”
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75. toisessa Mooseksen kirjassa julistetaan, että Jumalan nimi oli Jeesus. 
tätä ilmoitusta ei annettu Abrahamille eikä Jaakobille, vaan se ilmoitet-
tiin salatulla tavalla Mooseksen kautta, ja me ymmärrämme sen. kohdassa 
sanotaan näin (2. Moos. 23:20–21): ”Herra sanoi Moosekselle: ’sano tälle 
kansalle näin: Minä lähetän enkelini kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan 
sinua matkalla ja viemään sinut maahan, jonka olen sinulle valmistanut. 
käänny hänen puoleensa, tottele häntä äläkä niskuroi häntä vastaan. Hän 
ei hylkää sinua, sillä minun nimeni lepää hänen yllään.’” (2) kuka vei teidän 
isänne siihen maahan? käsittäkää viimeinkin, että hän oli se, joka sai nimen 
Jeesus [ Joosua] ja jota ensin kutsuttiin nimellä Auses [Hoosea]. Jos käsität-
te tämän, ymmärrätte myös, että se joka puhui Moosekselle, oli nimeltään 
Jeesus (2. Moos. 23:21): ”sillä minun nimeni lepää hänen yllään.” Jeesusta 
kutsuttiin myös israeliksi, samalla lisänimellä, joka oli annettu Jaakobille (1. 
Moos. 32:28).

(3) Jesajan kirjassa on ilmoitettu, että profeettoja, jotka Jumala lähetti 
julistamaan, sanotaan hänen enkeleikseen ja apostoleikseen. Jesaja sanoo 
tässä kohdassa ( Jes. 6:8): ”lähetä minut.” kaikille on selvää, että se joka sai 
lisänimen Jeesus, oli väkevä ja suuri profeetta. (4) kun kerran tiedämme tä-
män Jumalan ilmestyneen näin monissa muodoissa Abrahamille, Jaakobille 
ja Moosekselle, miksi epäilemme emmekä usko, että hän on voinut kaik-
keuden isän tahdon mukaan syntyä neitseestä ihmiseksi? onhan meillä 
runsaasti kirjoituksia, joista käy täysin selväksi, että tämäkin tapahtui isän 
tahdon mukaan.

76. Eikö Daniel viittaa juuri tähän samaan asiaan (Dan. 7:14), kun hän 
sanoo ikuisen valtakunnan saanutta ihmisen pojan kaltaiseksi? ihmisen 
pojan ”kaltainen” tarkoittaa nimittäin ihmisenä ilmestynyttä ja ihmisek-
si tullutta, mutta tekee samalla selväksi, että kyse ei ole ihmissiemenestä 
syntyneestä. kun Daniel sanoo tätä kiveksi, joka on lohjennut käden kos-
kematta (Dan. 2:34), hän julistaa salatulla tavalla samaa asiaa. käden kos-
kematta lohkeaminen tekee selväksi, ettei ole kysymys ihmisteosta, vaan 
hänet esiin tuoneen Jumalan, kaikkeuden isän, tahdosta.

(2) Jesaja sanoo ( Jes. 53:8): ”kuka voi saada selville hänen sukunsa?” Eikö 
Jesaja teekin ilmeiseksi, ettei hänen sukuaan voi saada selville? kenenkään 
ihmisestä syntyneen ihmisen suku ei ole selvittämätön. Edelleen Mooses 
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sanoo (1. Moos. 49:11) hänen pesevän vaatteensa rypäleiden veressä. Eikö 
tämä, kuten olen jo useaan otteeseen teille selittänyt, olekin verhottu ennus-
tus hänestä? siinä on ilmoitettu ennalta, että hänen verensä ei ole ihmisverta 
– samoin kuin viinipuun verta ei ole tuottanut ihminen, vaan Jumala.

(3) kun Jesaja sanoo ( Jes. 9:5) häntä suuren neuvoston enkeliksi, eikö 
hän olekin ennalta julistanut tämän opettavan juuri sitä, mitä Jeesus tul-
tuaan opetti? Jeesus yksin julisti peittelemättä isän suuret päätökset niistä 
asioista, jotka tulevat kaikkien hänen mielensä mukaan toimineiden ja toi-
mivien ihmisten osaksi. Hän julisti myös isän päätökset niistä ihmisistä ja 
enkeleistä, jotka ovat hylänneet hänen tahtonsa. (4) Hän sanoi näin (Matt. 
8:11–12): ”He tulevat niin idästä kuin lännestä ja käyvät taivasten valtakun-
nassa aterialle yhdessä Abrahamin, iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, 
joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen.” (5) Edelleen 
(Matt. 7:22–23 + luuk. 13:26–27): ”Monet sanovat minulle sinä päivänä: 
’Herra, Herra! sinun nimessäsihän me söimme ja joimme, profetoimme ja 
ajoimme ulos pahoja henkiä.’ Mutta minä sanon heille: ’Menkää pois luota-
ni.’” toisessa kohdassa, jossa hän tuomitsee pelastukseen kelpaamattomat, 
hän sanoo (Matt. 25:30,41): ”Menkää ulos pimeyteen, jonka isä on valmis-
tanut saatanalle ja hänen enkeleilleen.”

(6) Edelleen hän lausuu toisin sanoin (luuk. 10:19): ”Annan teille val-
lan polkea jalkoihinne käärmeitä, skorpioneja, tuhatjalkaisia ja kaikkia vi-
hollisen voimia.” nyt me, jotka uskomme pontius pilatuksen aikana ristiin-
naulittuun Herraamme Jeesukseen, ajamme ulos kaikki demonit ja pahat 
henget, ja ne ovat meille alamaiset.

profeetat olivat salatulla tavalla julistaneet, että kristus ensin kärsii ja 
sen jälkeen hallitsee kaikkea. kukaan ei kuitenkaan voinut käsittää tätä, en-
nen kuin hän itse oli vakuuttanut apostolit siitä, että kirjoituksissa oli sel-
keästi julistettu näin. (7) Hän nimittäin huusi ennen ristiinnaulitsemistaan 
(Mark. 8:31; luuk. 9:22; vrt. Matt. 16:21): ”ihmisen pojan täytyy kärsiä 
paljon. lainopettajat ja fariseukset hylkäävät hänet, ja hänet ristiinnauli-
taan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.” Daavid puolestaan 
julisti (ps. 72:5,17 + ps. 110:3), että kristus on isän tahdon mukaisesti syn-
tyvä kohdusta ennen aurinkoa ja kuuta, sekä ilmoitti (ps. 24:8), että hän on 
väkevä Jumala, jota tulee palvoa.
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77. tryfon lausui: – Myönnän, että noin suuri määrä tuollaisia todisteita saa 
hämmentymään: olen samaa mieltä kanssasi. pyydän sinua kuitenkin vielä 
osoittamaan, miten yksi kohta, jonka olet niin usein ottanut esille, peruste-
lee väitettäsi. selvitä meille vielä sekin, jotta tietäisimme, miten perustelet 
Jesajan kirjan kohdan ( Jes. 7:14) puhuvan teidän kristuksestanne. Meidän 
mielestämme se nimittäin ennustaa Hiskiasta.

(2) Minä sanoin: – teen kuten tahdotte. osoittakaa kuitenkin te mi-
nulle ensin, että nämä sanat on lausuttu Hiskiasta ( Jes. 8:4): ”Ennen kuin 
tämä lapsi on oppinut sanomaan ’isä’ ja ’äiti’, hän on ottanut haltuunsa Da-
maskoksen voiman ja samarian ryöstösaaliin Assyrian kuninkaan läsnä 
ollessa.” Hiskia nimittäin ei sotinut Assyrian kuninkaan läsnä ollessa Da-
maskoksen ja samarian asukkaita vastaan, vaikka te toivotte voivanne niin 
selittää. ”Ennen kuin tämä lapsi on oppinut sanomaan ’isä’ ja ’äiti’”, kuuluu 
profeetallinen sana, ”hän saa haltuunsa Damaskoksen voiman ja samarian 
ryöstösaaliin Assyrian kuninkaan läsnä ollessa.”

(3) Jos profeetallinen Henki ei olisi lisännyt sanoja ”ennen kuin tämä lap-
si on oppinut sanomaan ’isä’ ja ’äiti’” vaan sanonut vain ”hän synnyttää pojan, 
ja tämä saa haltuunsa Damaskoksen voiman ja samarian ryöstösaaliin”, te 
olisitte voineet sanoa: ”Jumala ennusti näin, koska hän tiesi ennalta, että His-
kia saa nuo haltuunsa.” nyt hän on kuitenkin lisänyt profetiaan nämä sanat: 
”Ennen kuin tämä lapsi on oppinut sanomaan ’isä’ ja ’äiti’, hän saa haltuunsa 
Damaskoksen voiman ja samarian ryöstösaaliin.” Ette kykene osoittamaan, 
että kenellekään juutalaiselle olisi milloinkaan käynyt näin, mutta me kyke-
nemme osoittamaan, että tämä on toteutunut meidän kristuksessamme. (4) 
Heti hänen synnyttyään Arabiasta tuli tietäjiä kumartamaan häntä. Ensiksi 
nämä menivät kuitenkin Herodeksen luo, joka silloin hallitsi teidän maa-
tanne. Herodesta sana kutsuu Assyrian kuninkaaksi hänen jumalattoman ja 
laittoman mielenlaatunsa tähden. te tiedätte, että pyhä Henki puhuu usein 
vertauksin ja muita samankaltaisia ilmauksia hyväksi käyttäen. niin hän teki 
myös koko Jerusalemin kansalle, kun hän toistuvasti sanoi heille (Hes. 16:3): 
”sinun isäsi oli amorilainen ja sinun äitisi heettiläinen.”

78. kuningas Herodes nimittäin oli saanut kuulla kansanne vanhimmilta 
(Matt. 2:1–6), kuinka tietäjät olivat tulleet Arabiasta näiden luo. He olivat 
sanoneet tietävänsä taivaalle ilmestyneen tähden perusteella, että teidän 
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seudullanne oli syntynyt kuningas, ja he olivat tulleet kumartamaan häntä. 
Vanhimmat olivat edelleen kertoneet tämän tapahtuneen Betlehemissä, sillä 
profeetan kirjassa on kirjoitettu näin (Miika 5:1): ”sinä, Juudan Betlehem, 
et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka 
on kaitseva minun kansaani.” (2) niin Arabiasta saapuneet tietäjät menivät 
Betlehemiin, kumarsivat lasta maahan heittäytyen ja toivat hänelle lahjoja, 
kultaa, suitsuketta ja mirhaa. kun he sitten olivat kumartaneet lasta Betlehe-
missä, he saivat ilmestyksessä käskyn olla palaamatta Herodeksen luo.

(3) Joosef, joka oli kihlannut Marian, oli ensin halunnut hylätä kihlat-
tunsa, koska luuli tämän tulleen raskaaksi yhdynnästä jonkun miehen kans-
sa, siis haureudesta (Matt. 1:18–25). näyssä Joosef sai kuitenkin käskyn 
olla hylkäämättä vaimoaan, ja hänelle ilmestynyt enkeli sanoi Marian ole-
van raskaana pyhästä Hengestä. (4) Joosef pelästyi eikä jättänyt vaimoaan. 
sen sijaan, koska Juudeassa toimitettiin silloin ensimmäinen verollepano 
Quiriniuksen aikana (luuk. 2:1–5), hän lähti asuinpaikastaan nasaretista 
Betlehemiin kirjoittautumaan veroluetteloon, sillä hän oli syntyisin Juu-
dan heimosta, joka asui siinä maassa. Hän sai käskyn lähteä yhdessä Ma-
rian kanssa Egyptiin (Matt. 2:13) ja olla siellä lapsen kanssa, kunnes heitä 
uudessa ilmestyksessä käskettäisiin palaamaan Juudeaan. (5) kun lapsi oli 
syntynyt Betlehemissä (luuk. 2:7), Joosef vei heidät asumaan kylän lähellä 
olevaan luolaan, koska hänellä ei ollut majapaikkaa siinä kylässä. Heidän 
siellä ollessaan Maria synnytti kristuksen ja pani hänet seimeen, josta Ara-
biasta saapuneet tietäjät löysivät hänet. (6) Edellä olen jo kertonut teille, 
että Jesaja on vertauskuvallisesti ennustanut luolasta ( Jes. 33:16a). niiden 
vuoksi, jotka ovat tänään liittyneet seuraamme, muistutan vielä tästä kirjoi-
tusten kohdasta.

niin minä kerroin edellä kuvatusta Jesajan kohdasta. Huomautin myös, 
että näiden Jesajan sanojen tähden Mithra-mysteerien opettajat – paho-
laisen vaikutuksesta – sanovat toimittavansa vihkimyksiä paikassa, jota he 
kutsuvat luolaksi.

(7) Herodes ei tullut tuntemaan lasta, jota Arabiasta saapuneet tietä-
jät olivat tulleet palvomaan. Vastoin Herodeksen kehotusta nämä eivät ni-
mittäin enää tulleetkaan hänen luokseen, vaan palasivat saamansa käskyn 
mukaan toista tietä takaisin kotiseudulleen. Joosef puolestaan oli saamansa 
ilmoituksen mukaan lähtenyt Marian ja lapsen kanssa Egyptiin. niin He-
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rodes käski muitta mutkitta surmata kaikki Betlehemin lapset (Matt. 2:16). 
(8) Jeremian kautta oli ennustettu tämän tapahtuvan, kun hän sanoi py-
hässä Hengessä näin ( Jer. 31:15; Matt. 2:17): ”ramasta kuuluu huuto, itku 
ja kova valitus. raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä 
ei enää ole.” tämä huuto oli kuuluva Arabian ramasta, jossa yhä vielä on 
ramaksi kutsuttu paikka. sen vuoksi itku valtasi paikan, jossa raakel, py-
hän ja israeliksi kutsutun patriarkka Jaakobin vaimo, on haudattuna. tämä 
paikka on Betlehem, jossa äidit itkivät surmattuja lapsiaan eivätkä saaneet 
kohtaloonsa lohdutusta.

(9) kun Jesaja sanoo, että ”hän saa haltuunsa Damaskoksen voiman ja 
samarian ryöstösaaliin”, hän kertoo kristuksen voittavan jo syntyessään 
Damaskoksessa asuvan pahan hengen voiman. Juuri näin on tapahtunut. 
paha henki nimittäin riisti tietäjiä tekemällä pahoja tekoja heidän kauttaan. 
Mentyään palvomaan kristusta he vapautuivat tuosta riistävästä voimasta, 
jonka sana on salatulla tavalla ilmoittanut meille asuvan Damaskoksessa. 
(10) Aivan oikein hän kutsuu tuota voimaa sen syntisyyden ja vääryyden 
vuoksi vertauskuvallisesti samariaksi. kukaan teistä ei voi kieltää, että Da-
masko sijaitsi ja sijaitsee edelleen Arabian maalla, vaikka se nyt kuuluukin 
syro-foinikiaan.

olisi hyvä, jos te, miehet, oppisitte meiltä Jumalan armon saaneilta kris-
tityiltä sen, mitä ette ole ymmärtäneet. Hyvä olisi, jos lakkaisitte eri tavoin 
taistelemasta ja pitämästä kiinni omista opetuksistanne ja häpäisemästä Ju-
malan opetuksia. (11) Jumalan armo onkin siirtynyt meidän osaksemme, 
kuten Jesaja sanoo ( Jes. 29:13–14): ”tämä kansa lähestyy minua; se kunni-
oittaa minua vain huulillaan, mutta sen sydän on minusta kaukana. turhaan 
he minua kunnioittavat, opettaen ihmisten käskyjä ja opetuksia. siksi minä 
siirrän tämän kansan sijoiltaan, riistän sen viisailta heidän viisautensa ja 
teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen.”

kirjoitukset puhuvat langenneista enkeleistä, tuhatvuotisesta 
valtakunnasta ja vääristä profeetoista

79. tryfon silminnähden närkästyi, mutta kunnioituksesta kirjoituksia 
kohtaan sanoi minulle: – Jumalan sanat ovat pyhiä, mutta teidän selityk-
senne ovat keksimällä keksittyjä, niinkuin sinunkin selityksistäsi käy ilmi. 
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Ennen kaikkea ne ovat jumalanpilkkaa, sillä sinä väität enkelien tehneen 
pahaa ja luopuneen Jumalasta.

(2) koska halusin saada hänet kuuntelemaan minua, vastasin maltilli-
semmalla äänellä: – Hyvä veli, arvostan hurskasta asennettasi. pyydän kui-
tenkin sinua suhtautumaan samalla tavalla häneen, jota enkelien on kirjoi-
tettu palvelevan, kuten Daniel sanoo (Dan. 7:13): ”ihmisen poika saatetaan 
ikiaikaisen eteen, ja hänelle annetaan kaikki kuninkuus ikuisiksi ajoiksi.”

Hyvä veli, jotta tietäisit, ettemme ole silkkaa röyhkeyttämme päätyneet 
moittimaasi selitykseen, annan sinulle todistuksen Jesajan kirjasta. sen mu-
kaan pahat enkelit ovat asuneet ja asuvat edelleen taniksessa Egyptissä.  
(3) kohta kuuluu näin ( Jes. 30:1–5): ”Voi luopuneita lapsia! näin sanoo 
Herra: ’te olette laatineet suunnitelmia ottamatta minua lukuun ja solmi-
neet liittoja, jotka eivät ole syntyneet minun hengestäni, ja olette niin lisän-
neet synnin synnin päälle. te olette menneet Egyptiin, minulta lupaa kysy-
mättä, hakeutuaksenne faraon turvaan ja suojautuaksenne Egyptin varjoon. 
Mutta faraon suoja tuottaa teille häpeän, ja Egyptiin luottavia moititaan, 
sillä taniksen hallitsijat ovat pahoja enkeleitä. turhaan he näkevät vaivaa 
kansan tähden, josta ei ole heille hyötyä eikä apua, vaan häpeää ja aihetta 
moitteeseen.’”

(4) kuten itse olet maininnut, sakarjakin sanoo seuraavasti (sak. 
3:1–2): ”saatana seisoi ylipappi Joosuan oikealla puolella ja vastus-
ti häntä. Mutta tämä sanoi: ’nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut 
Jerusalemin.’”Edelleen Jobin kirjassa on kirjoitettuna ( Job 1:6), kuten itse-
kin sanot, että ”enkelit tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen, ja saatana 
tuli heidän kanssaan”. Ja Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa Mooses 
kirjoittaa (1. Moos. 3:13–14) käärmeen vietelleen Eevan ja joutuneen ki-
rouksen alaiseksi. tiedämme (2. Moos. 7:11–12), että Egyptissä tietäjät 
tekivät kaikkensa osoittautuakseen sen voiman veroiseksi, jolla Jumala teki 
ihmeitä uskollisen palvelijansa Mooseksen kautta. tiedätte myös Daavidin 
sanoneen (ps. 96:5), että ”pakanakansojen jumalat ovat pahoja henkiä”.

80. tähän tryfon sanoi: – sanoin sinulle, hyvä veli, että pyrit olemaan kai-
kessa varmalla pohjalla pitäytyessäsi kirjoituksiin. sano minulle, uskotteko 
todella, että Jerusalem rakennetaan uudestaan? odotatteko, että teidän 
kansanne kootaan yhteen iloitsemaan kristuksen, patriarkkojen, profeetto-
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jen ja meidän kansamme pyhien kanssa vai myös niiden kanssa, jotka olivat 
proselyyttejä ennen kuin teidän kristuksenne ilmestyi? Vai oletko myöntä-
nyt tämän vain päästäksesi väittelyssä meistä voitolle?

(2) Minä sanoin: – Hyvä tryfon, en ole niin raukkamainen, että pu-
huisin toista kuin ajattelen. olen tunnustanut sinulle jo aikaisemmin, että 
minulla ja monella muulla on tämä näkemys, ja tiedämme varmasti niin 
tapahtuvan. kuten olen sanonut sinulle, kristittyjen joukossa on toisaal-
ta myös monia puhtaan ja hurskaan suunnan edustajia, jotka eivät ajattele 
näin. (3) niinikään olen selvittänyt sinulle, että on olemassa niin sanottuja 
kristittyjä, jotka tosiasiassa ovat jumalattomia ja epäpyhiä harhaoppisia ja 
jotka opettavat kaikin tavoin herjaavia, jumalattomia ja järjettömiä opetuk-
sia. Jotta tietäisitte, etten puhu tällaista yksin teidän läsnäollessanne, kokoan 
kaikki teidän seurassanne pitämäni puheet niin hyvin kuin voin yhdeksi 
teokseksi, jossa kirjoitan tunnustavani myös sen, minkä teidän edessänne 
olen tunnustanut. sillä mieluummin kuin ihmisiä tai ihmisten opetuksia 
minä seuraan Jumalaa ja hänen opetuksiaan.

(4) te saatatte tavata sellaisia, joita sanotaan kristityiksi mutta jotka ei-
vät tunnusta näitä opetuksia. Älkää pitäkö heitä kristittyinä, kun he julkea-
vat herjata Abrahamin, iisakin ja Jaakobin Jumalaa ja väittävät, ettei kuol-
leiden ylösnousemusta ole, vaan kuvittelevat, että heidän sielunsa otetaan 
jo kuoleman hetkellä ylös taivaaseen. Jos oikein arvioidaan, he ovat yhtä 
vähän kristittyjä kuin saddukeukset tai sen kaltaiset genistien, meristien, 
galilealaisten, kreikkalaismielisten ja kastajafariseusten lahkot ovat juuta-
laisia. nämä sanovat olevansa juutalaisia ja Abrahamin lapsia ja tunnustavat 
huulillaan Jumalan, mutta kuten Jumala itse on julistanut, heidän sydämen-
sä on kaukana hänestä ( Jes. 29:13). Älkää olko vastahakoisia, kun sanon 
kaiken mitä ajattelen! (5) Minä ja muut joka suhteessa oikeauskoiset kris-
tityt tiedämme, että on oleva lihan ylösnousemus sekä tuhat vuotta jälleen-
rakennetussa, kaunistetussa ja laajennetussa Jerusalemissa, kuten profeetat 
Hesekiel, Jesaja ja muut vahvistavat.

81. Jesaja on sanonut tästä tuhatvuotisesta ajasta näin ( Jes. 65:17–25): ”on 
oleva uusi taivas ja uusi maa. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse 
mieleen, vaan he saavat iloita ja riemuita minun luomistyöstäni. katso, ilon 
kaupungiksi minä luon Jerusalemin ja teen riemuitsevaksi sen kansan. Ja 
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minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu it-
kun ääntä eikä valitusta. siellä ei ole enää yhtäkään nuorena nukkunutta 
eikä vanhusta, joka ei eläisi aikaansa täyteen. nuorukainen on oleva sata-
vuotias, ja jos hän on syntinen, hän on kuoleva satavuotiaana ja oleva kirot-
tu. (2) He rakentavat taloja ja saavat asua niissä, he istuttavat viinitarhoja ja 
nauttivat itse niiden hedelmät, ei niin että he rakentaisivat ja toinen taloa 
asuisi, eikä niin että he istuttaisivat ja toinen söisi hedelmän. niin kuin elä-
män puun päivät, niin ovat minun kansani päivät, ja he moninkertaistavat 
vaivansa tulokset. Minun valittuni eivät näe vaivaa tyhjän vuoksi eivätkä 
synnytä lapsia kirouksen alaisiksi, sillä he ovat oikeamielinen ja Herran siu-
naama suku, ja heidän jälkeläisensä pysyvät heidän luonaan. Ennen kuin he 
kutsuvat, minä kuulen heitä. kun he vielä puhuvat, minä sanon: ’Mikä on?’ 
silloin sudet ja karitsat käyvät yhdessä laitumella, leijona syö heinää kuin 
härkä, ja käärme maan tomua kuin leipää. kukaan ei tee pahaa eikä kukaan 
tee vahinkoa pyhällä vuorella, sanoo Herra.”

(3) tässä sanotaan: ”niin kuin elämän puun päivät, niin ovat minun kan-
sani päivät, ja he moninkertaistavat vaivansa tulokset.” Me käsitämme, että 
tässä puhutaan salatulla tavalla tuhannesta vuodesta. kun Aadamille sa-
nottiin, että hän on kuoleva sinä päivänä, jona hän syö puusta, hän ei, kuten 
tiedämme, ollut vielä täyttänyt tuhatta vuotta. käsitämme tähän liittyväksi 
myös sen lauselman (ps. 90:4), että ”Herran päivä on kuin tuhat vuotta”. 
(4) Edelleen meidän joukostamme muuan mies nimeltään Johannes, yksi 
kristuksen apostoleista, on ennustanut hänelle tulleessa ilmestyksessä, että 
meidän kristukseemme uskovat viettävät tuhat vuotta Jerusalemissa (ilm. 
20:4–5), ja sen jälkeen koittaa yleinen ja – lyhyesti sanottuna – ikuinen, 
kaikkia samalla kertaa koskeva ylösnousemus ja tuomio. kuten Herramme-
kin on sanonut (luuk. 20:35–36; vrt. Matt. 22:30; Mark. 12:25): ”He eivät 
enää mene naimisiin, vaan ovat enkelien kaltaiset, koska he ovat Jumalan ja 
ylösnousemuksen lapsia.”

82. Meidän keskuudessamme on vieläkin profeetallisia armolahjoja, ja tei-
dän tulee tietää, että nämä muinoin teidän kansanne keskuudessa vaikutta-
neet lahjat ovat siirtyneet meille. samoin kuin teidän pyhien profeettojenne 
keskuudessa oli vääriä profeettoja, niin myös meidän keskuudessamme on 
monia vääriä opettajia, joista Herramme ennalta varoitti meitä. siten emme 
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missään suhteessa ole mitään vailla, koska meille on selvää, että hän tiesi 
ennalta, mitä meille on tapahtuva hänen kuolleista nousemisensa ja tai-
vaaseenastumisensa jälkeen. (2) Hän nimittäin sanoi (Matt. 24:5,9,11,24), 
että me joudumme surmattaviksi ja meitä vihataan hänen nimensä tähden 
ja että hänen nimessään tulee monia vääriä profeettoja ja vääriä kristuksia, 
jotka eksyttävät monia. näin on käynytkin.

(3) Monet opettavat hänen nimessään jumalattomia, herjaavia ja väärä-
mielisiä käsityksiä. He ovat opettaneet ja opettavat vieläkin sitä, mitä saa-
tanan saastainen henki on pannut heidän ajatuksiinsa. niin heitä kuin 
teitäkin me taivutamme määrätietoisesti olemaan eksymättä, koska tie-
dämme, että Jumala tuomitsee jokaisen, joka jättää sanomatta totuuden, 
vaikka voisi sanoa sen. niin Jumala on todistanut Hesekielin välityksellä 
(Hes. 3:17–18): ”Minä olen pannut sinut Juudan huoneelle vartijaksi. Jos 
syntinen tekee syntiä, etkä sinä todista hänelle, ja hän tuhoutuu syntinsä 
tähden, minä vaadin sinut tilille hänen verestään. Mutta jos sinä todistat 
hänelle, olet nuhteeton.”

(4) pelon vuoksi me pyrimme saarnaamaan kirjoitusten mukaan – emme 
siksi, että himoitsisimme omaisuutta, kunniaa tai nautintoa. Mistään tällai-
sesta kukaan ei voi meitä syyttää. Me emme myöskään tahdo elää kuten tei-
dän kansanne johtomiehet, joita Jumala nuhtelee näillä sanoilla ( Jes. 1:23): 
”teidän johtomiehenne ovat varkaiden kumppaneita, rakastavat lahjuksia 
ja ahnehtivat lahjapalkkioita.” Jos te tapaatte meidänkin joukossamme joi-
takin tällaisia, ette kuitenkaan voi heidän takiaan herjata ja vääristellä kir-
joituksia ja kristusta.

kirjoitukset todistavat kristuksen taivaaseenastumisesta, 
neitseellisestä syntymästä sekä ristinpuusta

83. teidän opettajanne ovat olleet kyllin julkeita selittääkseen seuraavan 
katkelman kertovan Hiskiasta (ps. 110:1): ”Herra sanoo minun herralleni: 
’istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi korokkeeksi jalkojesi 
alle.’” Heidän mukaansa Hiskiaa olisi käsketty istuutumaan temppelin oi-
kealle puolelle, kun Assyrian kuningas lähetti hänelle uhkauksiaan, ja Jesaja 
kehotti häntä olemaan pelkäämättä. sitten tapahtui kuten Jesajan kirjasta 
voimme lukea ( Jes. 37:36–37): Hiskian päivinä Assyrian kuningas kääntyi 
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sotimasta Jerusalemia vastaan, ja Herran enkeli tappoi assyrialaisten leirissä 
185 000 miestä. tämän me tiedämme ja tunnustamme. selvää kuitenkin 
on, ettei psalmi puhu Hiskiasta. (2) se kuuluu näin (ps. 110:1–4): ”Herra 
sanoo minun herralleni: ’istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihol-
lisesi korokkeeksi jalkojesi alle. Herra lähettää voiman valtikan Jerusalemin 
ylle ja ulottaa valtansa sinun vihollistesi keskelle. pyhien loisteessa, ennen 
aamutähteä minä synnytin sinut.’ Herra on vannonut, eikä hän valaansa 
muuta: ’sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pap-
peutta.’”

(3) kuka kieltäytyy tunnustamasta, ettei Hiskia ole pappi ikuisesti eikä 
hänen pappeutensa ole Melkisedekin pappeutta? kuka on tietämätön siitä, 
ettei hän lunastanut Jerusalemia? kuka ei tiedä, ettei hän lähettänyt voiman 
valtikkaa Jerusalemiin eikä ulottanut mahtiaan vihollistensa keskelle, vaan 
että Jumala karkotti hänen vihollisensa kun hän itki ja valitti? (4) Mut-
ta meidän Jeesuksemme, joka ei ole vielä ilmestynyt kunniassaan, lähetti 
voiman valtikan Jerusalemin ylle, nimittäin kutsun ja parannuksen sanan 
kaikille kansoille, joita pahat henget pitivät vallassaan. kuten Daavid sa-
noo (ps. 96:5), ”pakanakansojen jumalat ovat pahoja henkiä”. Hänen väkevä 
sanansa on taivuttanut monet jättämään pahat henget, joita he olivat pal-
velleet, sekä uskomaan hänen kauttaan kaikkivaltiaaseen Jumalaan. kuten 
olemme jo sanoneet, tämä kohta puhuu kristuksesta: ”pyhien loisteessa, 
ennen aamuruskoa minä synnytin sinut kohdusta.”

84. Hänestä ennustettiin myös näin ( Jes. 7:14): ”katso, neitsyt tulee ras-
kaaksi ja synnyttää pojan.” Jos tämä, josta Jesaja puhuu, ei syntynyt neitsees-
tä, miksi pyhä Henki julistaa: ”katso, Herra itse antaa teille merkin: katso, 
neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan?” Jos tämä kerran kaikkien muiden 
esikoisten tapaan olisi syntyvä yhdynnästä, miksi Jumala sanoo antavansa 
merkin, joka ei ole yhteinen kaikille esikoisille? (2) tämä on kuitenkin to-
dellisena ja luotettavana merkkinä koko ihmissuvulle: kaikkien luotujen 
esikoinen on todella syntynyt lihaksi ja tullut lapseksi neitseellisestä koh-
dusta. tämän Jumala on ennalta ilmoittanut profeetallisen Hengen välityk-
sellä eri tavoin, kuten olen teille kertonut, jotta hänet tunnistettaisiin, kun 
hän ilmestyy kaikkeuden luojan voimasta ja tahdosta. Vastaavalla tavalla 
Eeva syntyi Aadamin kylkiluusta; samoin syntyivät kaikki muut elolliset 
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olennot alussa Jumalan sanasta.
(3) te olette kuitenkin iljenneet tässäkin kohden muuttaa sitä kään-

nöstä, jonka teidän vanhimpanne tekivät Egyptin kuningas ptolemaioksen 
luona. te väitätte, ettei heidän käännöksensä ole oikea, vaan oikea käännös 
on tämä: ”katso, nuori nainen tulee raskaaksi.” ikään kuin olisi suurikin 
uutinen, että nuori nainen tulee raskaaksi yhdynnästä! niinhän käy kai-
kille nuorille naisille, paitsi hedelmättömille, ja hekin voivat synnyttää, jos 
Jumala niin tahtoo. (4) samuelin äitikin, joka ei ollut synnyttänyt, synnytti 
Jumalan tahdosta, samoin pyhän patriarkka Abrahamin vaimo ja Elisabet, 
Johannes kastajan äiti, ja eräät muut. näin ollen ette saa pitää mahdotto-
mana, että Jumala voi tehdä kaiken mitä tahtoo. Ennen kaikkea, koska näin 
on ennustettu tapahtuvan, teidän ei sovi muuttaa tai vääristellä profetioita. 
sillä tavalla te teette vahinkoa vain itsellenne, ette Jumalalle.

85. profetia sanoo (ps. 24:7): ”kohottakaa porttinne, te ruhtinaat, ja avar-
tukaa, ikiaikaiset ovet, niin että kirkkauden kuningas voi tulla!” tämänkin 
jotkut teistä julkeavat väittää puhuvan Hiskiasta, toiset taas salomosta. tä-
män ei voi osoittaa puhuvan Hiskiasta, salomosta tai kenestäkään muusta, 
jota teillä on kutsuttu kuninkaaksi, vaan yksin meidän kristuksestamme. 
Hän ilmestyi vailla komeutta ja kunniaa, kuten Jesaja, Daavid ja kaikki kir-
joitukset sanovat, ja isä on tahtonsa mukaan asettanut hänet valtojen her-
raksi. Hän nousi kuolleista ja astui taivaaseen, kuten tämä psalmi ja muut 
kirjoitukset ilmoittivat. ne julistivat hänet valtojen Herraksi. teidän on nyt 
silmienne edessä tapahtuneiden asioiden perusteella helppo taipua usko-
maan, jos haluatte.

(2) Jokainen paha henki ajetaan ulos, voitetaan ja tehdään alamaiseksi 
hänen nimessään, hänen joka on Jumalan poika, esikoinen ennen koko luo-
makuntaa, neitseestä syntynyt ja kärsiväksi tullut ihminen, pontius pilatuk-
sen aikana teidän kansanne ristiinnaulitsema, kuollut ja kuolleista noussut, 
taivaaseen astunut. (3) Jos te ajatte ulos pahoja henkiä kaikkien keskuudes-
sanne vaikuttaneiden kuninkaiden, hurskaiden, profeettojen tai patriarkko-
jen nimissä, yksikään niistä ei tule alamaiseksi. Mutta silloin, jos joku teistä 
ajaa pahoja henkiä ulos Abrahamin, iisakin ja Jaakobin Jumalan nimissä, 
ne saattavat tulla alamaisiksi. teidän eksorkistinne käyttävät pahoja henkiä 
ulos ajaessaan samoja keinoja kuin pakanat, suitsukkeita ja kahleita.



Justinos Marttyyri210

(4) Daavidin lausumat sanat ovat edelleen osoittaneet, että hänen profe-
tiansa kehottaa enkeleitä ja valtoja avaamaan ovet sanalle, jotta Jeesus kris-
tus, isän tahdosta kuolleista noussut valtojen Herra, voisi tulla sisään. Muis-
tutan tästä niiden vuoksi, jotka eivät vielä eilen olleet seurassamme; heidän 
tähtensä kertaan vielä pääkohdittain monia eilen sanottuja asioita. (5) Ei ole 
lainkaan mieletöntä, jos nyt puhunkin teille sitä samaa, mitä olen toistuvasti 
sanonut. olisi tietysti naurettavaa katsella aurinkoa, kuuta ja muita tähtiä 
kulkemassa alati samaa rataa tuomassa vuodenaikojen vaihtelut. olisi nau-
rettavaa seurata laskumiestä, jolta aina kysytään, mitä on kaksi kertaa kaksi, 
ja joka useita kertoja sanottuaan, että se on neljä, ei lakkaa toistamasta, että 
se on neljä. yhtä naurettavaa on toistaa mitä tahansa muuta, mikä tiedetään 
tarkasti, mutta jota kuitenkin toistuvasti kysytään ja johon yhä uudestaan 
vastataan. Mutta naurettavaa olisi myös, jos profeetallisten kirjoitusten se-
littäjä ei puhuisi aina samoista kirjoituksista, vaan kuvittelisi itse saavansa 
aikaan jotakin kirjoituksia parempaa. (6) tämä on se kohta, jossa Daavid sa-
noi Jumalan ilmoittaneen, että taivaassa on enkeleitä ja voimia (ps. 148:1–2): 
”ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa! ylistäkää häntä, 
kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä kaikki hänen voimansa!”

Muuan mies nimeltään Mnaseas, joka oli liittynyt seuraamme toisena 
päivänä, sanoi: – olemme iloisia, että pyrit toistamaan sanottavasi meidän 
vuoksemme.

(7) Minä sanoin: – kuulkaa, ystävät, mikä kirjoitus saa minut tekemään 
näin! Jeesus käski rakastamaan myös vihollisia, mitä myös Jesaja oli useissa 
kohdissa julistanut. näistä käy ilmi myös uudestisyntymisen salaisuus, mei-
dän ja ylipäänsä kaikkien niiden, jotka odottavat kristuksen Jerusalemissa 
tapahtuvaa ilmestymistä ja jotka pyrkivät miellyttämään häntä hyvillä teoil-
la. (8) näin kuuluvat Jesajan kautta lausutut sanat ( Jes. 66:5–11): ”kuulkaa 
Herran sana, te, jotka olette arkoja minun sanani alla! kutsukaa veljiksem-
me niitä, jotka vihaavat ja halveksivat teitä, jotta Herran nimi tulisi kirkas-
tetuksi ja näyttäytyisi teidän ilossanne, ja niin he joutuvat häpeään. Huuto 
kuuluu kaupungista, kansan ääni, Herran ääni, kun hän kostaa ylimielisille. 
Ennen kuin synnytyskivuissa oleva synnyttää, ennen kuin synnytyskipujen 
tuska tuntuu, se on jo poissa ja hän on synnyttänyt pojan. (9) kuka on kuul-
lut tällaisesta tai kuka on tällaista nähnyt? onko maa ollut synnytystuskissa 
yhtenä päivänä, onko se kerralla synnyttänyt kansan? siion on ollut synny-
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tystuskissa ja synnyttänyt lapsensa. Minä olen antanut toivon myös sille, 
joka ei synnytä, sanoo Herra. katso, minä olen se, joka tekee hedelmälliseksi 
ja hedelmättömäksi, sanoo Herra. iloitse, Jerusalem, ja riemuitkaa te kaikki, 
jotka sitä rakastatte! Juhlikaa riemuiten te kaikki, jotka sitä surette, niin te 
saatte imeä, tulla kylläisiksi sen lohtua antavista rinnoista. imettyänne te 
saatte nauttia Herran kirkkauden saapumisesta.”

86. tämän sanottuani jatkoin seuraavasti. – kuulkaa tätä: hänellä, jonka 
kirjoitukset osoittavat palaavan kunniassa, oli ristiinnaulitsemisen jälkeen 
symbolinaan elämän puu, jonka oli sanottu olleen istutettuna paratiisiin ja 
joka symboloi kaikkea sitä, mikä tapahtuu kaikille oikeamielisille. Mooses 
lähetettiin sauvan kanssa viemään pelastusta kansalle, ja sauva kädessään 
hän kansan johtajana jakoi meren. sauvan ansiosta hän sai nähdä veden 
pulppuavan kalliosta, ja heittämällä puun Merran lähteeseen hän muutti 
sen karvaasta makeaksi.

(2) Jaakob onnistui panemaan sauvoja juottokaukaloihin ja sai siten 
enonsa lampaat kiimaisiksi, jotta nämä poikisivat hänen hyödykseen. sama 
Jaakob kehuu ylittäneensä joen sauvansa avulla. Hän sanoo nähneensä tika-
puut, joilla kirjoitukset ilmoittavat Jumalan seisseen. kirjoituksista olemme 
osoittaneet, että tässä kysymys ei ole isästä. kun Jaakob oli valanut samassa 
paikassa öljyä kivelle (1. Moos. 28:18), se sama Jumala, joka oli näyttäyty-
nyt hänelle, ilmoitti Jaakobin myös voidelleen hänelle pylvään (1. Moos. 
31:13).

(3) samoin olemme osoittaneet, että monet kirjoitukset ovat vertaus-
kuvallisesti kuvanneet kristusta kivenä. Jokainen voitelu, tehtiinpä se olii-
viöljyllä, kasveista puristetulla voiteilla tai muilla balsamiseoksilla, viittaa 
häneen. sanoohan sana (ps. 45:8): ”siksi Jumala, sinun Jumalasi on voidel-
lut sinut ilon öljyllä seuralaistesi yläpuolelle.” kaikki kuninkaat ja voidellut 
tulivat tästä osallisiksi, ja heitäkin kutsuttiin kuninkaiksi ja voidelluiksi. sa-
moin hän sai isältä arvonimet kuningas, kristus, pappi ja enkeli sekä muut 
niiden kaltaiset nimet, jotka hänellä on ja on ollut.

(4) Aaronin versova sauva osoitti hänet ylipapiksi. puhumalla iisain 
kannosta kasvavasta versosta Jesaja ennusti kristuksesta. Daavid puolestaan 
sanoo oikeamielisen olevan kuin vesipurojen varrelle istutettu puu, joka an-
taa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehdet eivät varise. oikeamielisen sanotaan 
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kukoistavan kuin palmu. (5) puusta Jumala näyttäytyi Abrahamille, kuten 
on kirjoitettu, Mamren tammen luona. kansa löysi seitsemänkymmentä 
pajua ja kaksitoista lähdettä ylitettyään Jordanin. Daavid sanoo Jumalan 
lohduttaneen häntä sauvalla ja kepillä.

(6) Elisa heitti puun Jordaniin ja sai nostetuksi kirveen terän. tällä kir-
veellä profeettojen oppilaat olivat hakanneet puita sitä taloa varten, jossa 
he halusivat lukea ja opiskella Jumalan lakia ja säädöksiä. samoin mekin 
olimme mitä raskaimpien syntiemme upottamat, mutta kun meidän kris-
tuksemme ristiinnaulittiin puulle ja kun hän puhdisti meidät vedellä, hän 
siten lunasti meidät ja teki meidät rukouksen ja palvonnan taloksi. lisäksi 
juuri sauvalla Juuda osoitettiin niiden poikien isäksi, jotka suuren salaisuu-
den kautta syntyivät tamarista.

pyhä Henki tuli Jeesukseen jo ennen kastetta

87. kun olin sanonut tämän tryfon lausui: – Älä luule, että yrittäisin ku-
mota sinun sanojasi kysymyksilläni. Haluan vain oppia niistä asioista, joista 
kysyn. (2) selitä minulle seuraava teksti, jossa sana puhuu Jesajan kaut-
ta ( Jes. 11:1–3): ”iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta. 
Hänen yllään on lepäävä Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, 
taidon ja voiman henki, tiedon ja hurskauden henki. Herran pelon henki 
on täyttävä hänet.” olet myöntänyt minulle tämän kohdan puhuvan kris-
tuksesta. sinä sanot hänen olleen Jumala jo ennen aikojen alkua sekä väität 
hänen tulleen Jumalan tahdosta lihaksi ja syntyneen neitseestä ihmisek-
si. kuinka voidaan osoittaa ennalta olleeksi sellainen, joka täyttyy sanan 
Jesajan kautta luettelemilla pyhän Hengen voimilla, ikään kuin hänellä ei 
olisi ollut niitä entuudestaan?

(3) Minä vastasin: – terävä ja älykäs kysymys! tässä todellakin näyttää 
olevan ongelma. Jotta kuitenkin pääsisit selville myös tästä asiasta, kuuntele 
mitä sanon. sana ei sano lueteltujen Hengen voimien tulleen hänen ylleen 
siksi, että ne olisivat puuttuneet häneltä, vaan siksi, että nämä lepäisivät 
hänen yllään, siis saavuttaisivat hänessä päätepisteensä. tämä tapahtui siksi, 
ettei teidän kansanne keskuudessa olisi enää profeettoja, kuten aikaisem-
min oli tapana. tämänhän te voitte itsekin havaita. kristuksen jälkeen tei-
dän keskuudessanne ei ole ollut yhtäkään profeettaa.
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(4) teidän keskuudessanne vaikuttaneet profeetat saivat kukin Juma-
lalta jonkin tietyn voiman sekä tekivät ja puhuivat sitä, mitä olemme oppi-
neet kirjoituksista. kuunnelkaa tarkasti, mitä sanon. salomolla oli viisau-
den henki, Danielilla ymmärryksen ja neuvokkuuden henki, Mooseksella 
voiman ja hurskauden henki, Elialla Jumalan pelon henki ja Jesajalla tie-
don henki. Vastaavasti muillakin oli jokin tietty voima tai kaksikin voimaa. 
tämä koskee Jeremiaa, kahtatoista profeettaa, Daavidia ja sanalla sanoen 
kaikkia muitakin teidän keskuudessanne vaikuttaneita profeettoja.

(5) Henki lepäsi, siis lakkasi hänen tultuaan: hänen jälkeensä piti suun-
nitelman mukaan profetian kadota teidän keskuudestanne ja hänessä levon 
saatuaan ilmaantua ja tulla niiden ihmisten osaksi, joista tuli ajallaan hä-
nen omiaan, niin että – aivan kuten oli ennustettu – syntyy lahjoja, jotka 
hän Henkensä voiman armosta jakaisi niille, jotka uskovat häneen, kulle-
kin arvonsa mukaan. (6) olen jo sanonut ja sanon vieläkin, että hänen oli 
ennustettu tekevän tämän mentyään taivaaseen. näin sanotaan (Ef. 4:8; 
ps. 68:19): ”Hän astui korkeuteen vangit voittosaaliinaan, hän jakoi lahjoja 
ihmisille.” toisessa ennustuksessa sanotaan ( Joel 3:1–2; Ap. t. 2:17–18): 
”tämän jälkeen minä vuodatan henkeni kaikkien ihmisten ylle, minun pal-
velijoideni ja palvelijattarieni ylle, ja he profetoivat.”

88. Meidän keskuudessamme on naisia ja miehiä, joilla on Jumalan hengen 
lahjoja. Jesajan luettelemien Hengen voimien ei ennustettu tulevan hänen 
ylleen siksi, että ne olisivat puuttuneet häneltä, vaan siksi, että ne lakkaisi-
vat olemasta hänen jälkeensä. olkoon teille todistukseksi se, mitä kerroin 
Arabiasta tulleiden tietäjien tehneen: he tulivat kumartamaan ja kunnioitta-
maan lasta heti tämän synnyttyä (Matt. 2:11). (2) Hän nimittäin oli saanut 
voimansa jo syntyessään. Hän kasvoi kuten kaikki muutkin ihmiset, käytti 
siihen sopivia keinoja, kävi läpi kuhunkin ikäkauteen kuuluvat asiat ja nautti 
ravinnokseen kaikenlaista ruokaa. Hän odotti noin kolmekymmentä vuot-
ta, kunnes Johannes oli ilmestynyt hänen tulemuksensa airueeksi ja hänen 
edeltäjäkseen kasteen tiellä, kuten olen osoittanut. (3) silloin Jeesus meni 
Jordanille, jossa Johannes kastoi. kun hän astui veteen, tuli syttyi Jordanissa. 
kun hän nousi vedestä, pyhä Henki lensi kyyhkysen kaltaisena hänen yl-
leen, kuten tämän kristuksemme apostolit ovat kirjoittaneet (Matt. 3:16).

(4) Me tiedämme, ettei hän tullut virralle siksi, että olisi tarvinnut kas-
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tetta tai sitä, että pyhä Henki laskeutuisi kyyhkysen kaltaisena hänen ylleen 
– yhtä vähän kuin hänen olisi tarvinnut syntyä tai tulla ristiinnaulittavaksi. 
Hän teki niin ihmissuvun vuoksi, joka Aadamista alkaen oli käärmeen ek-
syttämänä langennut kuoleman valtaan ja jonka jokainen jäsen oli omas-
ta syystään tullut pahantekijäksi. (5) Jumala tahtoi, että ihmiset ja enkelit, 
joille oli suotu vapaa tahto ja oikeus määrätä itsestään, tekisivät mitä kukin 
heistä kykenee tekemään. Hän loi heidät niin, että jos he valitsevat teot, 
jotka miellyttävät häntä, hän ei rankaise heitä, vaan varjelee heidät katoa-
mattomina. Mutta jos he tekevät pahaa, hän rankaisee kutakin erikseen 
harkintansa mukaan.

(6) kuten olemme osoittaneet, profeetat ovat ennustaneet hänen saa-
pumisensa Jerusalemiin aasin selässä. silti tämäkään tapahtuma ei antanut 
hänelle voimaa olla kristus, vaan se toi ihmisille tiedon, että hän on kristus. 
samaan tapaan Johanneksenkin aikana ihmisillä täytyi olla tieto, jotta he 
voisivat tunnistaa kristuksen. (7) Johannes eli Jordanin varrella ja saarnasi 
kääntymyksen kastetta. Hänellä oli yllään ainoastaan nahkavyö ja kame-
linkarvavaate, eikä hän syönyt kuin heinäsirkkoja ja villimehiläisten huna-
jaa. ihmiset olettivat hänen olevan kristus. Johannes itse huusi heille ( Joh. 
1:21,23 + Matt. 3:11): ”Minä en ole kristus, vaan ääni joka huutaa. tulee 
minua väkevämpi, jonka sandaaleja minä en kelpaa kantamaan.”

(8) kun Jeesus tuli Jordanille, hänen luultiin olevan rakentaja Joose-
fin poika, ja hän näytti olleen vailla kauneutta, kuten kirjoitukset julistavat. 
Häntä pidettiin rakentajana, sillä olleessaan ihmisten keskuudessa hän teki 
auroja ja ikeitä, opettaen siten oikeamielisyyden vertauskuvia ja toimelias-
ta elämää. kuten jo sanoin, pyhä Henki lensi ihmisten tähden kyyhkysen 
muodossa hänen ylleen. samalla hetkellä taivaasta kuului ääni, joka oli pu-
hunut myös Daavidin kautta ikään kuin kristuksen nimissä ja ilmoittanut 
sanat, jotka isä oli nyt sanova hänelle (ps. 2:7; luuk. 3:22 D): ”sinä olet 
minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt.” isä julisti silloin 
hänen syntymäänsä, jotta ihmiset saisivat tiedon hänestä: ”sinä olet minun 
poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt.”
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kirjoitukset osoittavat, että kristuksen 
täytyi tulla ristiinnaulituksi

89. tryfon sanoi: – Voit olla varma, että koko kansamme odottaa Messiasta. 
Me myös tunnustamme kaikki mainitsemasi kirjoitukset hänestä lausu-
tuiksi. Hämmentyneenä tunnustan ja annan periksi myös siltä osin, että 
nunin poikaa kutsuttiin Jeesukseksi [ Joosuaksi]. (2) Mutta sitä me epäi-
lemme, että kristuksen olisi pitänyt joutua häpeällisesti ristiinnaulittavaksi. 
laissa nimittäin sanotaan, että ristiinnaulittu on kirottu. tästä minua on 
edelleenkin vaikea saada vakuuttuneeksi. on kyllä selvää, että kirjoitukset 
julistavat kärsivää kristusta, mutta haluamme tietää, miten todistat, että 
hänen piti kärsiä sellaisella tavalla, joka laissa julistetaan kirotuksi.

(3) Minä vastasin: – Jos kristuksen ei pitäisi kärsiä, eivätkä profeetat 
olisi sitä ennustaneet, olisi täysi syy ihmetellä, mitä profeetta julistaa ( Jes. 
53:8,3,4,12,7,8): ”kansan rikkomusten vuoksi hänet viedään kuolemaan, 
häntä häväistään, häntä ruoskitaan, hänet luetaan lainrikkojien joukkoon, 
hänet viedään teuraaksi kuin lammas, eikä kukaan voi selittää hänen syn-
typeräänsä”. kun hänellä on nämä tunnuspiirteet, jotka paljastavat hänet 
kaikille, kuinka mekään voisimme olla panematta rohkeasti uskoamme hä-
neen? kaikki, jotka ymmärtävät profeetan sanat, sanovat niiden puhuvan 
tästä miehestä eikä kenestäkään muusta, kunhan vain saavat kuulla, että 
hän on ristiinnaulittu.

90. tryfon sanoi: – opeta meille kirjoituksista, jotta mekin vakuuttuisim-
me sanoistasi. tiedämme, että hänen on kärsittävä ja että hänet viedään 
teuraaksi kuin lammas. osoita kuitenkin meille, että hänen piti tulla ristiin-
naulituksi sekä kuolla niin häpeällinen, kunniaton ja laissa kirottu kuolema. 
sitä me emme kykene käsittämään.

(2) Minä vastasin: – kuten tiedät ja mistä te olette vakuuttuneita, pro-
feetat ovat peittäneet puheensa vertauksiin ja esikuviin, jotta ihmiset eivät 
helposti käsittäisi suurinta osaa heidän sanomastaan. He ovat kätkeneet 
siihen totuuden, jotta etsivä ja opinhaluinen joutuisi näkemään vaivaa.

tryfon ja hänen seuralaisensa sanoivat: – tuosta olemme vakuuttunei-
ta.

(3) Minä jatkoin: – siispä pyydän sinua kuulemaan, mitä tästä seuraa. 
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Jo Mooses itse paljasti tekemillään tunnusteoilla, mistä tässä näennäisessä 
kirouksessa oli kysymys.

tryfon kysyi: – Mitä tunnustekoja tarkoitat?
(4) Minä vastasin: – kun kansa soti Amalekia vastaan (2. Moos. 17:10–

13) ja nunin poika, Jeesus [ Joosua] nimeltään, johti taistelua, Mooses itse 
rukoili Jumalaa. Hän levitti kätensä, ja Hur ja Aaron tukivat niitä koko 
päivän ajan, jotta ne eivät vaipuisi väsymyksestä. kun hän antoi vähänkin 
periksi tästä asennosta, joka jäljitteli ristin muotoa, kansa joutui tappiolle 
– aivan kuten Mooseksen kirjoissa on kirjoitettuna. silloin taas, kun hän 
pysyi siinä asennossa, Amalek lyötiin, ja kansa sai vahvistuksen ristin ansios-
ta. (5) kansa ei voittanut siksi, että Mooses rukoili kuvatulla tavalla, vaan 
siksi, että hän levitti kätensä ristin muotoon Jeesus-nimisen miehen johtaes-
sa taistelua. te kaikkihan tiedätte, että Jumala lepytetään parhaiten rukoi-
lemalla valittaen ja kyynelehtien sekä kumartuneena ja polvillaan. kuvaa-
massani asennossa ja kivellä istuen ei ole sittemmin rukoillut Mooses eikä 
kukaan muukaan. kuten olen osoittanut, kivikin on kristuksen symboli.

91. Jumala on ilmaissut toisenkin esikuvan välityksellä ristin salaisuudessa 
piilevän voiman. Hän puhuu Mooseksen kautta siinä siunauksessa, jolla 
Mooses siunasi Joosefin (5. Moos. 33:13–17): ”Herra siunaa hänen maansa 
taivaan ajoilla ja kasteella sekä syvyydestä kumpuavilla lähteillä, auringon 
ajallaan kypsyttämillä hedelmillä, kuukausien kiertymisellä yhteen, ikiai-
kaisten vuorten huipuilla, kukkuloiden huipuilla, lakkaamatta juoksevilla 
virroilla sekä maan rikkailla hedelmillä. se mikä on otollista hänelle, joka 
ilmestyi pensaassa, tulkoon Joosefin pään ja otsan ylle. Hän on veljiensä 
joukossa ylistetty esikoinen, joka on komea kuin härkä ja jonka sarvet ovat 
kuin yksisarvisen. niillä hän puskee kansoja maan ääriin saakka.”

(2) kukaan ei voi osoittaa ”yksisarvisen sarvien” olevan minkään muun 
asian tai muodon kuin ristin esikuvana. toinen ristin palkki on pystysuora, 
ja sen yläosa kohoaa esiin kuin sarvi, kun siihen liitetään toinen palkki. Vaa-
kasuora palkki puolestaan näyttää kahdelta sarvelta, jotka on liitetty ylös 
kohoavaan sarveen. ristin keskelle kiinnitetty puunkappale, johon ristiin-
naulitut nojaavat, on myös kuin sarvi. yhdessä muiden sarvien kanssa se 
näyttää kuin näihin sovitetulta ja lisätyltä sarvelta.

(3) lause ”niillä hän puskee kansoja maan ääriin saakka” osoittaa, mitä 
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nyt tapahtuu kaikkien kansojen keskuudessa. kun kansoja on puskettu, siis 
saatettu tunnonvaivoihin, niiden piirissä on käännytty tämän salaisuuden 
voimasta jumalanpelkoon, pois turhien epäjumalten ja pahojen henkien 
palvonnasta. Uskottomille sama merkki puolestaan koituu tuhoksi ja tuo-
mioksi. samalla tavalla kansan lähdettyä Egyptistä Amalek hävisi ja israel 
voitti, kun Mooses tämän esikuvan mukaan kohotti kätensä kansan keskel-
lä ja kun nunin poikaa kutsuttiin nimellä Jeesus.

(4) tämä esikuva ja merkki annettiin myös israelia purreita käärmeitä 
vastaan (4. Moos. 21:6–9). sen esille panemisella ilmoitettiin pelastukses-
ta niille, jotka uskovat. ristiinnaulituksi tulevan miehen kautta julistettiin 
ennalta kuolema käärmeelle. siten ilmoitettiin myös pelastus käärmeen pu-
remille ihmisille, nimittäin niille jotka pakenevat hänen suojaansa – hänen, 
joka lähetti poikansa maailmaan ristiinnaulittavaksi. Eihän Mooseksessa 
vaikuttanut profeetallinen Henki opettanut teitä uskomaan käärmeeseen, 
sillä se kertoo tämän olleen Jumalan kiroama alusta alkaen. Jesajan kirjassa 
ilmoitetaan (27:1), että se tuhotaan vihollisena suurella miekalla, joka on 
kristus.

92. kukaan ei hyödy siitä, että joku toistaa profeettojen puheita ja tekoja, 
ellei hän Jumalan suuresta armosta saa taitoa ymmärtää heidän sanojaan ja 
tekojaan, ja ellei hän kykene selittämään niiden tarkoitusta. Eivätkö profeet-
tojen sanat kuulostakin useimpien mielestä halveksuttavilta, kun ymmärtä-
mättömät ihmiset selittävät niitä? (2) Joku varmaankin haluaisi kysyä teiltä, 
miksi Henok, nooa ja tämän lapset ynnä muut heidän kaltaisensa olivat Ju-
malalle mieluiset, vaikkei heitä ollut ympärileikattu ja vaikka he eivät viettä-
neet sapattia. Miksi Jumala katsoi parhaaksi niin monen suku polven jälkeen 
tehdä ihmisiä vanhurskaaksi toisten johtajien ja lakien välityksellä, yhtäältä 
Abrahamista Moosekseen ympärileikkauksen kautta sekä toisaalta Moo-
seksesta eteenpäin ympärileikkauksen ja muiden säädösten (sapatti, uhrit, 
juomauhrit, esiintuodut lahjat) välityksellä? Voitteko osoittaa tähän olevan 
muuta syytä kuin sen, jonka olen jo sanonut: Jumala tiesi ennalta, että teidän 
kansanne ansaitsee tulla karkotetuksi Jerusalemista, eikä kenenkään sallita 
enää menevän sinne? (3) kuten olen jo sanonut, teitä ei sen jälkeen tunneta 
mistään muusta kuin lihan ympärileikkauksesta. Abrahamin ei nimittäin 
todisteta olleen vanhurskas Jumalan edessä ympärileikkauksen vuoksi, vaan 
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uskon tähden. Jo ennen ympärileikkausta hänestä sanottiin näin (1. Moos. 
15:6): ”Abraham uskoi Jumalaan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.”

(4) niin mekin olemme lihastamme ympärileikkamattomat ja uskom-
me Jumalaan kristuksen tähden. Meillä on sellainen ympärileikkaus, joka 
on hyödyksi meille, joilla on hallussamme totuus, nimittäin sydämen ympä-
rileikkaus. Me toivomme osoittautuvamme vanhurskaiksi ja Jumalaa miel-
lyttäviksi hänen edessään, koska me olemme jo saaneet todistuksen häneltä 
profeetallisten sanojen välityksellä. sapatin viettäminen ja uhrien tuominen 
on annettu käskyinä teille, ja Herra suostui siihen, että on olemassa paikka, 
jossa kutsutaan Jumalan nimeä. kuten sanottu, hän salli tämän siksi, ettette 
palvoisi epäjumalia, unohtaisi Jumalaa ja ettei teistä tulisi häpäisijöitä ja 
jumalattomia, jollaisiksi te kuitenkin olette aina osoittautuneet.

(5) – olen jo edellä osoittanut Jumalan antaneen myös käskyt sapatista 
ja uhreista tästä samasta syystä. Haluan kuitenkin toistaa miltei samat asiat 
uudestaan niiden vuoksi, jotka ovat tänään liittyneet seuraamme.

Jos asia ei ole kuten sanon, Jumalaa voisi syyttää siitä, ettei hän tiedä 
tulevaisuudesta mitään eikä opeta kaikkien ihmisten tunnettaviksi ja nou-
datettaviksi samoja oikeudenmukaisia käskyjä – onhan ilmiselvästi ennen 
Moosesta ollut monia sukupolvia. tällöin ei olisi totta se lauselma, jon-
ka mukaan (5. Moos. 32:4) ”Jumala on tosi ja oikeudenmukainen, kaik-
ki hänen tiensä ovat tuomioita eikä niissä ole vääryyttä”. (6) koska tämä 
lauselma kuitenkin on tosi eikä Jumala halua teidän jäävän ainaisesti noin 
järjettömiksi ja itserakkaiksi, [teidän on käännyttävä,] jotta pelastuisitte 
kristuksen yhteydessä. Hän on Jumalan mielen mukainen ja hänestä Ju-
mala on todistanut, kuten olen edellä sanonut ja perustanut todistukseni 
pyhiin profeetallisiin sanoihin.

93. Jumala julistaa jokaiselle ihmissuvulle ”kaiken vanhurskauden” ja sen, 
mikä on aina ja kauttaaltaan oikeudenmukaista. kaikki ihmisuvut tietävät, 
että aviorikos, haureus, murha ja muu sellainen on pahaa. Vaikka kaikki 
ihmiset tekevät sellaista, he tietävät tekevänsä väärin, eivätkä he vääryyttä 
tehdessään voi luikerrella irti vastuusta. poikkeuksena ovat ne, jotka ovat 
saastaisen hengen vallassa tai huonon kasvatuksen, väärien tapojen tai pa-
hojen lakien turmelemina menettäneet – tai pikemminkin sammuttaneet 
tai tukahduttaneet – luonnollisen ymmärryksensä. (2) Mehän näemme, 
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etteivät sellaiset ihmiset itse halua kärsiä niistä asioista, joita tekevät toisille 
ja että vihamielisissä omissatunnoissaan he herjaavat toisia asioista, joita 
itse tekevät.

tästä syystä Herramme ja pelastajamme Jeesus kristus sanoo mielestä-
ni osuvasti (Matt. 22:37–39; luuk. 10:27), että kaikki oikeudenmukaisuus 
ja hurskaus on täytetty kahdessa käskyssä. ne ovat: rakasta Herraa, sinun 
Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta voimastasi sekä lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi. se joka rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestään ja kaikesta 
voimastaan, on täynnä hurskasta mieltä eikä kunnioita ketään muuta Ju-
malana. koska Jumala niin haluaa, hän kunnioittaa myös sitä enkeliä, jota 
Herra ja Jumala rakastaa. se joka rakastaa lähimmäistä kuin itseään, haluaa 
tälle sitä hyvää mitä itselleenkin; eihän kukaan halua itselleen pahaa. (3) se 
joka rakastaa lähimmäistään, rukoilee ja tekee työtä sen eteen, että tämän 
hyväksi koituisivat samat asiat kuin hänen itsensäkin. ihmisen lähimmäi-
nen ei ole kukaan muu kuin samoin kokeva ja järjellinen olento – toinen 
ihminen. kaikki oikeudenmukaisuus on oikeutetusti jakautunut kahteen 
osaan, joista toisen kohteena on Jumala, toisen taas ihmiset. kuten sana 
sanoo, se joka rakastaa Herraa Jumalaa kaikesta sydämestään ja kaikesta 
voimastaan sekä lähimmäistä kuten itseään, on todella hurskas.

(4) te ette ole koskaan osoittaneet, että teillä olisi ystävyyttä tai rakkaut-
ta Jumalaa, profeettoja tai edes itseänne kohtaan. kuten kirjoitukset ilmoit-
tavat, te olette aina osoittautuneet epäjumalanpalvelijoiksi ja oikeamielisten 
murhaajiksi, niin että kävitte käsiksi itseensä kristukseen ja olette tähän 
asti pysyneet pahuudessanne sekä kironneet kristittyjä, vaikka he osoittavat 
tämän teidän ristiinnaulitsemanne miehen olevan kristus. tämän lisäksi 
te uskottelette, että hänet ristiinnaulittiin Jumalan vihollisena ja kirottuna, 
mikä perustuu teidän järjettömään mielipiteeseenne. (5) te ette halua ym-
märtää, että hän on kristus, vaikka Mooseksen antamissa merkeissä teillä 
on edellytykset ymmärtää se. tämän lisäksi te vielä kuvittelette saavanne 
meidät sanattomiksi ja kysytte mitä mieleen juolahtaa, kun taas te itse olet-
te puheissanne neuvottomat kohdatessanne vakaan kristityn.

94. sanokaa minulle: eikö Jumala käskenyt Mooseksen kautta, ettei saa teh-
dä mitään kuvaa eikä kuvan kaltaista, ei niistä jotka ovat ylhäällä taivaassa 
eikä niistä jotka ovat maan päällä? kuitenkin hän autiomaassa sai Moosek-
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sen tekemään näin ja panemaan tangon päähän pronssikäärmeen merkiksi, 
jonka välityksellä käärmeen puremat ihmiset pelastuivat? Eihän hän kui-
tenkaan ole väärämielinen. (2) kuten jo sanoin, hän julisti tämän merkin 
kautta salaisuutta, jonka välityksellä käärmeen valta kerran murtuisi – käär-
meen, joka sai aikaan Aadamin rikkomuksen. Hän olisi tuova pelastuksen 
niille, jotka uskovat häneen, ja hän olisi tämän merkin, siis ristin, kautta 
pelastava heidät käärmeen puremista – siis pahoista teoista, epäjumalan-
palveluksesta ja muista vääryyksistä. (3) Jos kysymys ei ole tästä, selittäkää 
minulle, miksi Mooses pani pronssikäärmeen tangon päähän ja käski käär-
meen puremien ihmisten katsoa siihen ja miksi nämä parantuivat? Miksi 
kaikki tämä, kun hän kerran oli kieltänyt tekemästä minkäänlaisia kuvia?

(4) tähän toinen niistä toisena päivänä saapuneista sanoi: – totta puhut, 
tuota emme pysty selittämään. olenkin usein kysynyt siitä opettajilta, eikä 
kukaan heistä ole vastannut minulle. sano siis mitä sinulla on sanottavana. 
kuuntelemme sinua herkeämättä, kun paljastat salaisuuden ja selvität, mis-
tä syystä myös profeettojen opetukset ovat joutuneet aiheetta herjatuiksi.

(5) Minä vastasin: – samalla tavalla kuin Jumala käski tehdä pronssi-
käärmeestä merkin ja oli syytön, samoin myös laissa on kirous ristiinnau-
littuja ihmisiä vastaan. Enää ei ole kirousta, joka kohdistuisi Jumalan kris-
tusta vastaan, vaan hänen kauttaan Jumala nyt pelastaa kaikki, jotka ovat 
teoillaan ansainneet kirouksen.

95. koko ihmissuku on Mooseksen lain mukaisen kirouksen alainen. kiro-
tuksi sanotaan jokaista, joka ei pysy siinä mitä lain kirjassa on kirjoitettuna 
eikä toimi sen mukaan. kukaan ei ole tarkasti noudattanut joka lakia, ette-
kä te julkea väittää tätä vastaan. toiset ovat ainoastaan noudattaneet lakia 
enemmän kuin toiset. Jos kerran tämän lain alaiset näyttävät olevan kiro-
uksen alaisia, kun eivät noudata sitä kokonaisuudessaan, eivätkö kaikki pa-
kanakansat, epäjumalanpalvelijat, lapsiin sekaantujat ja muut pahantekijät 
näytä olevan vielä enemmän kirouksen alaisia? (2) Jumala, kaikkeuden isä, 
tiesi, että hän on herättävä kuolleista ristiinnaulitun ja tapetun kristuksen-
sa. Jos Jumala kerran halusi kristuksensa ottavan ylleen koko ihmissuvun 
puolesta kaikille kuuluvan kirouksen, miksi te väitätte häntä kirotuksi, kun 
hän ainoastaan alistui kärsimään isän tahdon mukaan? Eikö teidän pikem-
minkin pitäisi valittaa itsenne tähden?
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Vaikka hänen isänsä pani hänet kärsimään tämän kaiken koko ihmissu-
vun puolesta, te ette kuitenkaan panneet häntä kärsimään siksi, että olisitte 
palvelleet Jumalan suunnitelmaa. Ettehän te profeettojakaan tappaessanne 
olleet hurskauden asialla. (3) Älköön kukaan teistä sanoko näin: ”Jos kerran 
isä tahtoi hänen kärsivän tällä tavalla, että ihmissuku parantuisi hänen haa-
voistaan, me emme ole tehneet mitään väärää.” Jos te kadutte syntejänne, 
tunnustatte hänet kristukseksi ja pidätte hänen käskynsä, te voitte hyvin 
sanoa näin ja saada syntinne anteeksi, kuten olen jo sanonut. (4) Mutta jos 
te kiroatte häntä ja niitä, jotka uskovat häneen ja tapatte heitä silloin, kun 
teillä on valta siihen, eikö teidät lopulta vaadita tilille siitä, että te kävitte 
häneen käsiksi? silloinhan te olette pahantekijöitä ja syntisiä, kauttaaltaan 
kovasydämisiä ja järjettömiä.

96. kun laissa on sanottu (5. Moos. 21:23; gal 3:13): ”kirottu olkoon jo-
kainen, joka on ripustettu puuhun”, se ei tarkoita, että Jumala olisi kironnut 
tämän ristiinnaulitun, vaan sen tarkoituksena on vahvistaa toivomme, jonka 
olemme ripustaneet ristiinnaulittuun kristukseen. siten Jumala vain lau-
sui ennalta julki sen, mikä teidän ja kaikkien teidän kaltaistenne kautta oli 
tapahtuva, kun ette ymmärrä hänen olleen olemassa ennen kaikkea ettekä 
käsitä, että hän on Jumalan ikuinen pappi, kuningas ja kristus. (2) te myös 
voitte omin silmin nähdä näin tapahtuvan. tehän kiroatte synagogissanne 
kaikkia, joita hänen mukaansa kutsutaan kristityiksi, ja muut kansat pane-
vat kirouksen täytäntöön tappamalla heitä ainoastaan sen vuoksi, että he 
tunnustavat olevansa kristittyjä.

näille kaikille me sanomme: ”te olette meidän veljiämme, tunnustakaa 
ennemmin Jumalan totuus.” Me emme saa taivutetuiksi teitä emmekä pa-
kanakansoja, mutta meitä sen sijaan vaaditaan määrätietoisesti kieltämään 
kristuksen nimi. Me puolestamme valitsemme mieluummin kuoleman ja 
kestämme kaiken vakuuttuneina siitä, että Jumala on kristuksen tähden 
antava meille kaiken lupaamansa hyvän. (3) tämän lisäksi me rukoilemme 
puolestanne, että kristus armahtaisi teitä. Hän opetti meitä rukoilemaan 
myös vihollisten puolesta, kun hän sanoi (Matt. 5:45,48; luuk. 6:36): ”ol-
kaa lempeät ja valmiit armahtamaan kuten teidän taivaallinen isänne.” Me 
näemme kaikkivaltiaan Jumalan olevan lempeä ja armollinen, kun hän antaa 
aurinkonsa laskea sekä kiittämättömille että oikeamielisille ja suo sateen 
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niin pyhille kuin pahoillekin. Hän opetti myös tulevansa tuomitsemaan 
heidät kaikki.

97. sekään, että profeetta Mooses piti Hurin ja Aaronin tukemana kätensä 
iltaan saakka ristin muotoisessa asennossa, ei tapahtunut vailla tarkoitus-
ta. Herra pysyi lähes iltaan saakka ristinpuulla, ja vasta iltaa kohti hänet 
haudattiin. sitten hän nousi ylös kolmantena päivänä. Daavid oli julistanut 
tästä näin (ps. 3:5–6): ”Minä huusin Herraa, ja hän kuuli minua pyhältä 
vuoreltaan. Minä torkahdin ja nukuin. Minä heräsin, sillä Herra otti minut 
vastaan.”

(2) samaan tapaan Jesaja oli sanonut hänen kuolintavastaan ( Jes. 65:2): 
”koko päivän ajan minä olen ojentanut käsiäni vastahakoista ja niskuroivaa 
kansaa kohtaan, kansaa, joka vaeltaa kelvottomalla tiellä.” siitä että hänen 
piti nousta ylös, Jesaja on myös sanonut ( Jes. 57:2): ”Hänen hautansa on 
otettu pois ihmisten keskeltä”; edelleen ( Jes. 53:9): ”Minä rankaisen rikkai-
ta hänen kuolemastaan.”

(3) Daavid puolestaan puhuu toisessa kohdassa, nimittäin 21. psalmissa, 
salatulla vertauksella hänen kärsimyksestään ja rististään (ps. 22:17–19): 
”He ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani. He ovat laskeneet kaikki luu-
ni, katselleet ja tarkkailleet minua. He ovat jakaneet vaatteeni keskenään 
ja heittäneet puvustani arpaa.” kun he ristiinnaulitsivat hänet, he iskivät 
naulat hänen käsiinsä ja lävistivät hänen jalkansa. ristiinnaulitsijat jakoivat 
hänen vaatteensa keskenään ja heittivät arpaa niin, että kukin sai arpansa 
mukaan valita mitä halusi. (4) te sanotte, ettei tämä psalmi puhu kristuk-
sesta, koska olette täysin sokaistuneet. te ette käsitä, ettei teidän kansastan-
ne kukaan voideltu kuningas ole eläessään joutunut käsistään ja jaloistaan 
lävistetyksi eikä kuollut näin salatulla tavalla, siis ristiinnaulittuna – paitsi 
tämä yksi ja ainoa Jeesus.

Erityisesti psalmi 22 todistaa kristuksen ristiinnaulitsemisesta

98. sallikaa minun esittää teille koko psalmi, jotta kuulisitte, miten kristus 
kunnioittaa isää, kuinka hän vetoaa kaikessa häneen ja pyytää tältä myös 
pelastusta kuolemasta. samassa psalmissa hän ilmoittaa, millaiset ihmiset 
juonittelivat häntä vastaan ja osoittaa, että hän todella tuli ihmiseksi, joka 
on altis kärsimyksille.
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(2) psalmi kuuluu näin (ps. 22:2–24): ”Jumalani, Jumalani, kuule minua! 
Miksi olet hylännyt minut? Minun rikkomusteni sanat ovat kaukana minun 
pelastuksestani. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et kuunte-
le, ja öisin, enkä ole tietämätön. Mutta sinä, israelin ylistetty, asut pyhäkös-
sä. sinuun panivat toivonsa isämme, panivat toivonsa ja sinä pelastit heidät. 
sinua he huusivat ja pelastuivat, sinuun panivat toivonsa eivätkä joutuneet 
häpeään. (3) Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkkaama ja 
kansan halveksima. kaikki, jotka näkivät minut, pilkkasivat minua, ilkkui-
vat ja nyökyttivät päätään: ’Hän on pannut toivonsa Herraan, pelastakoon 
Herra hänet, kun on kerran häneen mielistynyt.’ sinä minut päästit koh-
dusta, sinä joka olet minun toivoni äitini rinnoista lähtien. olen ollut sinun 
varassasi äidistäni alkaen, äitini kohdusta asti sinä olet minun Jumalani. Älä 
ole kaukana minusta, sillä ahdistus on lähellä eikä auttajaa ole. (4) lukuisat 
sonnit piirittävät minua, lihavat härät ovat saartaneet minut, he ovat avan-
neet kitansa minua vastaan kuin raateleva ja karjuva leijona. kaikki minun 
luuni ovat valuneet kuin vesi ja irronneet toisistaan. sydämestäni on tullut 
kuin pehmeää vahaa, se on sulanut sisälläni. Minun voimani on kuivunut 
kuin ruukunsiru, kieleni on tarttunut kitalakeen. kuoleman tomuun sinä 
olet suistanut minut. koirien lauma on saartanut minut, pahantekijöiden 
joukko on ympäröinyt minut, he ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani. 
He ovat laskeneet kaikki luuni, katselleet ja tarkkailleet minua. (5) He ovat 
jakaneet vaatteeni keskenään ja heittäneet puvustani arpaa.

Mutta sinä, Herra, älä pidä apuasi kaukana minusta, riennä avuksi! 
pelasta minun sieluni miekalta, pelasta ainoasyntyiseni koiran kynsistä. 
pelasta minut leijonan kidasta ja kurja yksisarvisten sarvilta. Minä kerron 
sinun nimestäsi veljilleni, laulan ylistystäsi seurakunnan keskellä. ylistäkää 
Herraa te, jotka pelkäätte häntä, kaikki Jaakobin jälkeläiset, kunnioittakaa 
häntä. pelätkööt häntä kaikki israelin jälkeläiset!

99. tämän sanottuani jatkoin: – osoitan teille, että koko tässä psalmissa on 
kysymys kristuksesta. käyn sen läpi kohta kohdalta. Aluksi siinä sanotaan: 
”Jumalani, Jumalani, kuule minua! Miksi olet hylännyt minut?” tämän olen 
jo edellä todennut puhuvan kristuksesta, sillä hän sanoi ristillä: ”Jumalani, 
Jumalani, miksi olet hylännyt minut?”

(2) Ja edelleen: ”Minun rikkomusteni sanat ovat kaukana minun pelas-
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tuksestani. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et kuuntele, ja 
öisin, enkä ole tietämätön.” on sanottu, että hän todella teki näin. nimit-
täin sinä päivänä, jona hänet ristiinnaulittaisiin, hän otti mukaansa kolme 
oppilastaan niin kutsutulle Öljymäelle Jerusalemin temppelin välittömään 
läheisyyteen ja rukoili (Matt. 26:39): ”isä, jos mahdollista, menköön tämä 
malja minun ohitseni.” tämän jälkeen hän rukoili: ”Ei kuten minä haluan, 
vaan kuten sinä tahdot.” näillä sanoilla hän tekee selväksi, että hän todella 
oli tullut kärsiväksi ihmiseksi.

(3) Jotta kukaan ei sanoisi, ettei hän muka tiennyt edessä olevasta kärsi-
myksestä, psalmissa sanotaan heti perään: ”Enkä ole tietämätön.” samoin ei 
Jumalakaan ollut tietämätön sanoessaan: ”Aadam, missä olet?” eikä kysyes-
sään: ”kain, missä on Aabel?” Hän teki näin ojentaakseen kumpaakin ja 
tehdäkseen näiden kirjoitusten avulla meidät osallisiksi kaikesta tiedosta. 
niin ei Jeesuskaan puhunut tietämättömyyttään, vaan niiden vuoksi, jotka 
eivät usko hänen olevan kristus, vaan luulevat voivansa surmata hänet ja 
kuvittelevat hänen jäävän tavallisena ihmisenä tuonelaan.

100. psalmi jatkuu: ”Mutta sinä, israelin ylistetty, asut pyhäkössä.” tällä hän 
ilmoitti tekevänsä jotakin ylistettävää ja ihmeellistä, nimittäin nousevansa 
ristiinnaulitsemisensa jälkeen kolmantena päivänä kuolleista, kuten isä oli 
luvannut hänelle. olen osoittanut, että kristusta kutsutaan Jaakobiksi ja is-
raeliksi. olen myös osoittanut, että hänestä ei ole julistettu salatulla tavalla 
yksinomaan Jaakobin ja iisakin siunauksessa, vaan myös evankeliumissa 
(Matt. 11:27; luuk. 10:22): ”isä on antanut kaiken minun käsiini, eikä ku-
kaan tunne isää paitsi poika, eikä poikaa kukaan muu kuin isä sekä ne, joille 
poika hänet ilmoittaa.”

(2) Hän on ilmoittanut meille kaiken, minkä olemme myös hänen ar-
monsa avulla ymmärtäneet kirjoituksista. tiedämme, että hän on Jumalan 
esikoinen, joka on ollut ennen kaikkia luotuja. Hän on patriarkkojen poika, 
koska hän on tullut heidän suvustaan polveutuneesta neitseestä lihaksi ja 
ihmiseksi, jolta puuttui kauneus ja kunnia ja joka suostui kärsimään. (3) siksi 
hän puhui lauselmissaan myös tulevasta kärsimyksestään (Mark. 8:31; luuk. 
9:22; vrt. Matt. 16:21): ”ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. fariseukset ja 
lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet ristiinnaulitaan, mutta kolmantena 
päivänä hän nousee kuolleista.” Hän sanoi itseään ihmisen pojaksi joko sik-
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si, että hän syntyi neitseestä, joka oli – kuten sanoin – Daavidin, Jaakobin, 
iisakin ja Abrahamin sukua, tai siksi, että hänen ja näiden edellä mainittu-
jen miesten isä oli Abraham, josta Marian suku juontuu. kuten tiedämme, 
isät ovat isiä myös tyttärilleen syntyville lapsille.

(4) yksi hänen oppilaistaan, jota kutsuttiin ensin simoniksi, tiesi hänet 
isältä saamansa ilmoituksen perusteella kristukseksi ja Jumalan pojaksi ja 
sai tästä syystä häneltä lisänimen pietari. Myös hänen Apostoliensa muis-
telmissa on kirjoitettu, että Jeesus on Jumalan poika, ja me tunnustamme 
hänet pojaksi. Me tiedämme myös, että hän oli ennen kaikkia luotuja ja on 
tullut isästä isän voimassa ja isän tahdon mukaan. Hän on myös viisaus, 
päivä, auringonnousu, miekka, kivi, sauva, Jaakob, israel – profeetat kut-
suvat häntä puheissaan milloin tällä, milloin tuolla nimellä. Hän tuli myös 
neitseestä ihmiseksi, jotta käärmeestä alkunsa saanut tottelemattomuus ku-
moutuisi samaa tietä. (5) Eeva oli turmeltumaton neitsyt, joka tuli raskaak-
si käärmeen sanasta ja synnytti tottelemattomuuden ja kuoleman. neitsyt 
Maria sitä vastoin sai uskon ja ilon, kun enkeli gabriel ilmoitti hänelle ilo-
uutisen, että Herran Henki oli tuleva hänen ylleen ja korkeimman voima oli 
varjostava hänet. siksi se mikä hänestä syntyisi, olisi pyhä, Jumalan poika. 
tähän Maria vastasi (luuk. 1:38): ”tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” 
(6) neitsyt Marian kautta on syntynyt hän, josta olemme osoittaneet niin 
monien kirjoitusten puhuvan. Hänen kauttaan Jumala tuhoaa käärmeen 
sekä sen kaltaisiksi tulleet enkelit ja ihmiset, mutta vapauttaa kuolemasta 
ne, jotka katuvat syntejään ja uskovat häneen.

101. psalmi jatkuu näin: ”sinuun panivat toivonsa isämme, panivat toivon-
sa ja sinä pelastit heidät. sinua he huusivat ja pelastuivat, sinuun panivat 
toivonsa eivätkä joutuneet häpeään. Mutta minä olen mato enkä ihminen, 
ihmisten pilkkaama ja kansan halveksima.” tässä hän tunnustaa omikseen 
isät, jotka panivat toivonsa Jumalaan, joka pelasti heidät. isillä tarkoitetaan 
tässä selvästikin neitsyen isiä. Hänen kauttaan Jeesus on syntynyt ja tul-
lut ihmiseksi. Jeesus itsekin ilmoittaa Jumalan pelastavan hänet eikä hän 
kersku tekevänsä mitään omasta tahdostaan ja voimastaan. (2) samoin hän 
toimi myös maan päällä. kun joku sanoi hänelle (Mark. 10:17–18; luuk. 
18:18–19; vrt. Matt. 19:16–17): ”Hyvä opettaja”, hän vastasi: ”Miksi sanot 
minua hyväksi? yksi on hyvä, minun isäni, joka on taivaissa.”
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Hän sanoi myös ennalta, mitä hänelle ilmiselvästi tapahtui: ”Minä olen 
mato enkä ihminen, ihmisten pilkkaama ja kansan halveksima.” sillä me, 
jotka uskomme häneen, kohtaamme kaikkialla pilkkaa. Hän oli kansan hal-
veksima, sillä kansa halveksi ja häpäisi häntä. Hän sai kärsiä kaiken, mihin 
te hänet alistitte.

(3) psalmi jatkuu: ”kaikki, jotka näkivät minut, pilkkasivat minua, ilk-
kuivat ja nyökyttivät päätään: ’Hän on pannut toivonsa Herraan, pelasta-
koon Herra hänet, kun on kerran häneen mielistynyt.’” Myös tämän hän 
sanoi ennalta tapahtuvan itselleen. ne, jotka katselivat häntä ristiinnau-
littuna, nyökyttivät päätään, väänsivät suutaan, puhisivat sieraimillaan ja 
sanoivat ivallisesti sitä samaa, mitä heistä on kirjoitettuna Apostolien muis-
telmissa: ”Hän sanoi itseään Jumalan pojaksi, astukoon alas ja kävelköön! 
Jumala pelastakoon hänet!”

102. Edelleen: ”…minun toivoni äitini rinnoista lähtien. olen ollut sinun 
varassasi kohdusta alkaen, äitini kohdusta asti sinä olet minun Jumalani. 
Älä ole kaukana minusta, sillä ahdistus on lähellä eikä auttajaa ole. lukuisat 
sonnit piirittävät minua, lihavat härät ovat saartaneet minut, he ovat avan-
neet kitansa minua vastaan kuin raateleva ja karjuva leijona. kaikki minun 
luuni ovat valuneet kuin vesi ja irronneet toisistaan. sydämestäni on tullut 
kuin pehmeää vahaa, se on sulanut sisälläni. Minun voimani on kuivunut 
kuin ruukunsiru, kieleni on tarttunut kitalakeen.” tässä julistetaan ennal-
ta, mitä todella tapahtui. (2) ”Minun toivoni äitini rinnoista lähtien”: Heti 
Jeesuksen synnyttyä Betlehemissä, kuten olen jo sanonut, kuningas Hero-
des, joka oli Arabiasta tulleilta tietäjiltä kuullut hänestä, suunnitteli hänen 
tappamistaan. Jumalan käskyn mukaan Joosef otti lapsen ja Marian ja lähti 
Egyptiin. isä oli nimittäin säätänyt, että hän antaa sen, jonka oli synnyttä-
nyt, kuolla vasta sitten, kun tämä on saavuttanut miehen iän ja saarnannut 
häneltä saamansa opin.

(3) Joku saattaa sanoa meille: Eikö Jumala olisi mieluummin voinut 
tappaa Herodeksen? tälle minä vastaan: Eikö Jumala olisi voinut jo alussa 
raivata käärmeen pois tieltä ja jättää sanomatta, että panee vihollisuuden 
sen ja naisen välille, käärmeen ja naisen siemenen välille? Eikö hän olisi 
voinut luoda heti paikalla paljon ihmisiä? (4) kuitenkin hän näki hyväksi 
luoda enkeleille ja ihmisille oman valtansa, jotta nämä voisivat toimia oi-
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keamielisesti. Hän myös sääti, kuinka kauan ihmisten vallan olisi hyvä kes-
tää. samoin hän pani toimeen yleisiä ja erillisiä tuomioita, antaen enkelien 
ja ihmisten kuitenkin pitää oman valtansa. tästä syystä sana sanoo tornin 
rakentamisesta ja kielten sekoituksesta näin (1. Moos. 11:6): ”Ja Herra sa-
noi: ’katso, he ovat yksi kansa ja heillä on yksi kieli, ja he ovat alkaneet tehdä 
tuollaista. nyt heiltä ei jää sikseen mikään, mitä he haluavat tehdä.’”

(5) ”Minun voimani on kuivunut kuin ruukunsiru, kieleni on tarttunut 
kitalakeen.” tämäkin on ennustus siitä, mitä hän oli tekevä isän tahdon 
mukaan. kyseessä on se väkevä sanan voima, jolla hän oli aina ojentanut 
kiistakumppaneitaan fariseuksia, lainopettajia ja ylimalkaan kaikkia tei-
dän kansanne opettajia. Hänen voimansa patoutui nyt samaan tapaan kuin 
runsasvetisen ja voimakkaan lähteen vesi veden suunnan muuttuessa. Hän 
vaikeni pilatuksen edessä eikä halunnut vastata kenellekään mitään, kuten 
Apostolien muistelmissa on kerrottu, jotta Jesajan kautta lausuttu sana kan-
taisi hedelmää ( Jes. 50:4): ”Herra antaa minulle kielen tietääkseni, milloin 
minun tulee puhua.”

(6) Hän sanoo edelleen: ”sinä olet minun Jumalani. Älä ole kaukana 
minusta.” tässä on kyseessä se, että kaikkien tulee panna toivonsa Jumalaan, 
joka on luonut kaiken, sekä etsiä pelastusta ja apua yksin häneltä – eikä 
muiden ihmisten tapaan kuvitella voivansa pelastua syntyperän, rikkau-
den, mahdin tai viisauden perusteella. samoin tekin olette aina tehneet, 
kun aikanaan teitte sonnin, ja aina olette olleet kiittämättömiä, murhanneet 
oikeamielisiä ja pöyhkeilleet syntyperänne tähden. (7) on ilmeistä, ettei Ju-
malan poika voi pelastua siksi, että on poika, tai väkevä tai viisas, vaan siksi, 
että on synnitön. Jesajakin sanoo, että hän ei tehnyt syntiä edes puheissaan 
( Jes. 53:9), sillä ”hän ei ollut tehnyt vääryyttä, eikä petos ollut noussut hä-
nen huulilleen”. kun hän kerran ei voinut pelastua ilman Jumalaa, kuinka 
te ja muut, jotka odotatte pelastuvanne ilman tätä toivoa, ette huomaa pet-
tävänne itseänne?

103. psalmissa sanotaan edelleen: ”Älä ole kaukana minusta, sillä ahdis-
tus on lähellä eikä auttajaa ole. lukuisat sonnit piirittävät minua, lihavat 
härät ovat saartaneet minut, ne ovat avanneet kitansa minua vastaan kuin 
raateleva ja karjuva leijona. kaikki minun luuni ovat valuneet kuin vesi ja 
irronneet toisistaan.” nämäkin ovat hänen vaiheisiinsa liittyviä ennustuk-



Justinos Marttyyri228

sia. sinä yönä, jona fariseusten ja lainopettajien lähettämät teidän kansanne 
miehet kävivät saamansa ohjeen mukaan Öljymäellä hänen kimppuunsa, 
hänet ympäröivät ne, joita sana sanoo (2. Moos. 21:29) teräväsarvisiksi ja 
tuhoisiksi sonneiksi. (2) ”lihavat härät ovat saartaneet minut”: Hän ennus-
ti näiden miesten tehneen kuin härät, kun hänet vietiin teidän opettajienne 
eteen. sana nimitti heitä häriksi, koska tiedämme nuorten sonnien polveu-
tuvan häristä. kuten härät ovat sonnien isiä, samoin teidän opettajanne oli-
vat syynä siihen, että heidän lapsensa ottivat kiinni hänet ja kävivät hänen 
kimppuunsa, kun hän oli mennyt Öljymäelle. sanoista ”eikä auttajaa ole” 
käy ilmi, mitä tapahtui. yksikään ihminen ei auttanut häntä, vaikka hän oli 
synnitön.

(3) ”ne ovat avanneet kitansa minua vastaan kuin raateleva ja karjuva 
leijona”: tämä viittaa silloiseen juutalaisten kuninkaaseen, joka hänkin oli 
nimeltään Herodes. Hän oli sen Herodeksen seuraaja, joka kristuksen syn-
nyttyä tappoi kaikki samoihin aikoihin syntyneet poikalapset. Hän nimit-
täin oletti, että heidän joukossaan oli se lapsi, josta Arabiasta tulleet tietäjät 
olivat hänelle puhuneet. Hän ei tuntenut kaikkein väkevimmän suunnitel-
maa, kun tämä käski Joosefin ja Marian lähteä lapsen kanssa Egyptiin ja 
pysyä siellä, kunnes hän jälleen ilmoittaisi heille, että he voivat palata ko-
tiseudulleen. He pysyivät siellä, kunnes Betlehemin lapset tappanut Hero-
des oli kuollut, ja Arkhelaos seurannut häntä hallitsijana. tämä puolestaan 
kuoli ennen kuin kristus toteutti isän tahdon mukaisen suunnitelman me-
nemällä ristiinnaulittavaksi. (4) Arkhelaosta seurasi Herodes, joka otti hä-
nelle jaetun osan vallasta ja jonka luo pilatus suosiollisesti lähetti Jeesuksen 
sidottuna. Jumala tiesi ennalta tämän tapahtuvan ja lausui siitä näin (Hoos. 
10:6): ”He sitoivat hänet ja veivät assyrialaisten luo, lahjaksi kuninkaalle.”

(5) Häntä vastaan karjuva leijona tarkoittaa paholaista, jota Mooses 
kutsuu käärmeeksi. Jobin ja sakarjan kirjoissa puhutaan paholaisesta. Jee-
sus puhuttelee häntä saatanaksi, ilmaisten hänen hankkineen nimen, joka 
on pantu kokoon hänen tekemänsä teon perusteella. sillä sata on hepreaksi 
ja syyriaksi ’luopio’, ja nas puolestaan tarkoitaa ’käärmettä’. kun nämä pan-
naan yhteen, saadaan nimi Satanas. (6) Heti kun Jeesus oli noussut Jordan-
virrasta ja ääni oli sanonut hänelle: ”sinä olet minun poikani, tänään minä 
olen sinut synnyttänyt”, tämä paholainen – kuten Apostolien muistelmis-
sa sanotaan – meni hänen luokseen, kiusasi häntä ja sanoi lopulta hänelle 
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(Matt. 4:10): ”kumarra ja rukoile minua!” Ja kristus vastasi: ”Väisty taakse-
ni, saatana! Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä 
palvella.” Aadamin eksyttäneenä paholainen kuvitteli, että hän voisi tehdä 
jotakin myös Jeesusta vastaan.

(7) ”kaikki minun luuni ovat valuneet kuin vesi ja irronneet toisistaan. 
sydämestäni on tullut kuin pehmeää vahaa, se on sulanut sisälläni.” tämä 
oli ennustus siitä, mitä hänelle tapahtui sinä yönä, kun he kävivät hänen 
kimppuunsa Öljymäellä ja vangitsivat hänet. (8) sillä Muistelmissa, jotka 
ovat apostolien ja heidän seuraajiensa laatimat, on kirjoitettuna, että hänen 
hikensä valui maahan veripisaroiden tavoin, kun hän rukoili näin (Matt. 
26:39): ”Menköön ohitse, jos mahdollista, tämä malja.” Hänen sydämensä 
ja luunsa vapisivat, ja hänen sydämensä oli kuin sulaa vahaa. näin tapahtui, 
jotta tietäisimme, että isä on todella tahtonut oman poikansa joutuvan sel-
laisiin kärsimyksiin meidän vuoksemme ja jotta emme väittäisi hänen kiel-
täytyneen ottamasta niitä vastaan, koska hän oli Jumalan poika. (9) ”Minun 
voimani on kuivunut kuin ruukunsiru, kieleni on tarttunut kitalakeen.” tämä 
oli, kuten jo sanoin, ennustus vaikenemisesta. Hän, joka moitti kaikkia tei-
dän opettajianne viisauden puutteesta, ei vastannut kenellekään mitään.

104. ”kuoleman tomuun sinä olet suistanut minut. koirien lauma on saar-
tanut minut, pahantekijöiden joukko on ympäröinyt minut, he ovat lävis-
täneet minun käteni ja jalkani. He ovat laskeneet kaikki luuni, katselleet 
ja tarkkailleet minua. He ovat jakaneet vaatteeni keskenään ja heittäneet 
puvustani arpaa.” kuten olen jo sanonut, tässä ennustetaan, millainen tulisi 
olemaan kuolema, johon pahantekijöiden kokous olisi tuomitseva hänet. 
kun hän kutsuu näitä koiriksi, hän puhuu myös metsästäjistä, sillä met-
sästettyään he kokoontuivat yhteen ja näkivät vaivaa tuomitakseen hänet. 
näin on Apostolien muistelmissa myös kirjoitettu tapahtuneen. (2) olen jo 
edellä selvittänyt, että Jeesuksen ristiinnaulinneet miehet jakoivat ristiin-
naulitsemisen jälkeen hänen vaatteensa keskenään.

105. psalmi jatkuu: ”Mutta sinä, Herra, älä pidä apuasi kaukana minusta, 
riennä avuksi! pelasta minun sieluni miekalta, pelasta ainoasyntyiseni koiran 
kynsistä. pelasta minut leijonan kidasta ja kurja yksisarvisten sarvilta.” tä-
mäkin sisältää opetuksia ja ennustuksia siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. 
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Hän nimittäin oli kaikkeuden isän ainoasyntyinen, erityisellä tavalla hä-
nestä syntynyt sana ja voima, joka myöhemmin syntyi neitseestä ihmiseksi. 
tämän me olemme saaneet tietää Apostolien muistelmista, kuten olen jo 
selvittänyt.

(2) samoin on ennustettu, että hän kuoli ristiinnaulittuna. ”pelasta mi-
nun sieluni miekalta, pelasta ainoasyntyiseni koiran kynsistä. pelasta minut 
leijonan kidasta ja kurja yksisarvisten sarvilta.” nämä sanat ilmaisevat myös, 
millaiseen kärsimykseen hän oli kuoleva, nimittäin ristiinnaulittuna. olen 
jo selittänyt teille, kuinka ”yksisarvisten sarvilta” ei merkitse muuta kuin 
ristin muotoa.

(3) Hän pyysi pelastamaan sielunsa miekalta, leijonan kidasta, koiran 
kynsistä, jotta kukaan ei hallitsisi hänen sieluaan. Hän rukoili näin myös 
siksi, että me pyytäisimme Jumalalta samaa, kun saavumme elämämme 
päähän. Hänellä on voima karkottaa jokainen häikäilemätön ja paha enkeli, 
jotta se ei veisi sieluamme. (4) olen osoittanut teille sielujen jäävän eloon 
siten, että henkiä manannut nainen kutsui saulin pyynnöstä samuelin sie-
lun esiin (1. sam. 28:7–14). siten käy ilmi, että kaikki oikeamielisten ja 
profeettojen sielut ovat olleet langenneina sellaisten voimien valtaan, joiden 
kerrotaan vaikuttaneen tuossa manaajanaisessakin.

(5) niin Jumala opettaa meitä poikansa kautta kaikin tavoin näkemään 
vaivaa tullaksemme oikeamielisiksi ja rukoilemaan elämämme lopulla, ettei-
vät sielumme lankeaisi tällaisten voimien valtaan. Antaessaan henkensä 
ristillä Jeesus sanoi (luuk. 23:46): ”isä, sinun käsiisi minä annan henke-
ni”, kuten olen saanut tietää Muistelmista. (6) Hän myös vaatii oppilaitaan 
ylittämään elämänvaelluksessaan fariseukset – tai tietämään, että muussa 
tapauksessa he eivät pelastu. Jeesus nimittäin on sanonut kuten Muistel-
missa on kirjoitettu (Matt. 5:20): ”Jos teidän vanhurskautenne ei ole paljon 
suurempi kuin lainopettajien ja fariseusten, te ette pääse sisälle taivasten 
valtakuntaan.”

106. kuten käy ilmi, Jeesus tiesi isänsä antavan hänelle kaiken, mitä hän pyy-
si, myös herättävän hänet kuolleista. Hän kehotti kaikkia Jumalaa pelkääviä 
ylistämään Jumalaa siksi, että hän on tämän ristiinnaulitun salaisuuden kaut-
ta tuonut armon ja pelastuksen jokaiselle uskovalle ihmissuvulle. kerrotaan 
myös, että hän seisoi veljiensä, siis apostolien keskellä. (nämä katuivat sitä, 
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että olivat olleet hänestä kaukana, kun hänet oli ristiinnaulittu. Jeesus oli 
kuolleista noustuaan saanut heidät vakuuttuneiksi siitä, että oli jo ennen 
kärsimystään sanonut heille, mitä tapahtuisi: kuinka hänen oli määrä kärsiä 
ja kuinka profeetat olivat jo ennalta ilmoittaneet näin tapahtuvaksi.) niin 
hän lauloi heidän kanssaan ylistyslaulun Jumalalle, kuten Aposto lien muis-
telmissa kerrotaan ja psalmin loppuosassa sanotaan. (2) se kuuluu näin: 
”Minä kerron sinun nimestäsi veljilleni, laulan ylistystäsi seurakunnan kes-
kellä. ylistäkää Herraa te, jotka pelkäätte häntä, kaikki Jaakobin jälkeläiset, 
kunnioittakaa häntä. pelätkööt häntä kaikki israelin jälkeläiset!”

(3) kerrotaan, että yhdelle oppilaistaan hän antoi nimen pietari, ja 
hänen apostoliensa muistemissa on myös kirjoitettu, että hän antoi vielä 
kahdelle veljekselle, nimittäin sebedeuksen pojille, lisänimen Boanerges, 
”Ukkosenjyrinän pojat”. nämä kummatkin tapaukset olivat merkitsevät, 
että hänen kauttaan Jaakobille annettiin lisänimi israel ja Auseeta [Hoo-
seaa] kutsuttiin Jeesukseksi [ Joosuaksi]. Viimeksi mainitun nimen turvin 
vietiin Egyptistä lähteneen kansan jäljelle jäänyt osa patriarkoille luvattuun 
maahan.

(4) Hän oli nouseva kuin tähti Abrahamin suvusta, kuten Mooses il-
moittaa (4. Moos. 24:17): ”tähti nousee Jaakobista, ja hallitsija israelista.” 
toisessa kirjoituksessa sanotaan (sak. 6:12): ”katso miestä, jonka nimi on 
Auringonnousu.” Hänen syntyessään taivaalle nousi tähti, kuten on kirjoi-
tettu hänen apostoliensa muistelmissa: saatuaan tästä tiedon tietäjät tulivat 
Arabiasta ja kumartaen rukoilivat häntä.

Juutalaisille annetaan Joonan merkki

107. samoissa muistelmissa on kirjoitettu myös siitä, kuinka Jeesus oli ris-
tiinnaulitsemisen jälkeen nouseva kolmantena päivänä kuolleista. teidän 
kansastanne tuli miehiä kiistelemään hänen kanssaan, ja he sanoivat hänelle 
(Matt. 16:4; 12:38–39 parr.): ”näytä meille merkki.” Hän vastasi heille: ”paha 
ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, 
on Joonan merkki.” näin sanoessaan Jeesus jätti kuulijoidensa ymmärryk-
seltä kätketyksi sen, että hän oli ristiinnaulitsemisensa jälkeen nouseva ylös 
kolmantena päivänä. (2) Hän ilmoitti, että teidän sukupolvenne on pahem-
pi ja uskottomampi kuin niniven kaupunki. tultuaan kolmantena päivänä 
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syljetyksi suuren kalan vatsasta Joona oli saarnannut kaupungin asukkaille, 
että he kaikki olisivat neljänkymmenen päivän kuluttua tuhon omat. He 
julistivat paaston kaikille elollisille olennoille, niin eläimille kuin ihmisille-
kin, kehottivat pukeutumaan säkkiin, itkemään herkeämättä ja äänekkäästi, 
katumaan koko sydämestä sekä luopumaan vääryydestä. He uskoivat, että 
Jumala armahtaa ja rakastaa kaikkia, jotka luopuvat pahuudesta. Jopa kau-
pungin kuningas ja sen hallitusmiehet pukeutuivat säkkiin sekä paastosivat 
ja rukoilivat. näin he onnistuivat välttämään kaupungin tuhoutumisen.

(3) kun Joona murehti sitä, ettei kaupunki tuhoutunutkaan neljäntenä-
kymmenentenä päivänä, kuten hän oli saarnannut, Jumala antoi huolenpi-
dossaan kasvaa maasta risiinikasvin, jonka varjossa istuessaan Joona oli suo-
jassa helteeltä. (risiinikasvi oli kasvanut nopeasti. Joona ei ollut istuttanut 
eikä kastellut sitä, se vain oli hetkessä kasvanut hänelle varjoksi.) seuraava-
na päivänä Jumala antoi sen kuivua, mikä sai Joonan murheelliseksi. Jumala 
nuhteli häntä, koska hän oli väärämielisesti masentunut siitä, että niniven 
kaupunki oli säästynyt tuholta ( Joona 4:10–11): (4) ”sinä olisit säästänyt 
risiinikasvin, jonka vuoksi et ole nähnyt vaivaa ja jota et ole kasvattanut. yh-
tenä yönä se kasvoi ja toisena tuhoutui. Enkö minä säästäisi niniveä, tuota 
suurta kaupunkia, jossa asuu enemmän kuin satakaksikymmentätuhatta 
ihmistä, jotka eivät pystyneet tekemään eroa oikean ja vasemman käden 
välillä, ja lisäksi paljon karjaa?”

108. teidän koko kansanne tuntee Joonan tarinan ja tietää kristuksen ju-
listaneen, että hän on antava teille Joonan merkin. Hän kehotti teitä edes 
hänen kuolleista nousemisensa jälkeen katumaan tekemäänne pahaa ja ni-
niveläisten tavoin valittamaan Jumalan edessä, niin ettei teidän kansaanne 
ja kaupunkianne olisi vallattu ja tuhottu, niin kuin nyt on käynyt. (2) te ette 
ole ainoastaan jättäneet katumatta saatuanne tietää hänen nousseen kuolleis-
ta, vaan te olette, kuten olen jo sanonut, lähettäneet valittuja miehiä kaikkeen 
maailmaan saarnaamaan tähän tapaan: ”Erään Jeesus galilealaisen toimin-
nasta on syntynyt jumalaton ja laiton harhaoppi. Me ristiinnaulitsimme hä-
net, mutta hänen oppilaansa ryöstivät hänet yöllä haudasta, johon hänet oli 
pantu ristiltä ottamisen jälkeen. He johtivat ihmisiä harhaan sanoen, että 
hänet on herätetty kuolleista ja otettu taivaaseen.” te syytätte häntä juma-
lattomien, laittomien ja epäpyhien asioiden opettamisesta. näitä syytöksiä 
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te esitätte kaikkien ihmisten parissa niitä vastaan, jotka tunnustavat hänet 
kristukseksi, opettajaksi ja Jumalan pojaksi.

(3) tämän lisäksi te ette ole katuneet, vaikka teidän kaupunkinne ja 
maanne on vallattu ja hävitetty, vaan julkeatte jopa kirota häntä ja kaikkia 
häneen uskovia. Mutta me emme vihaa teitä emmekä niitä, jotka teidän 
välityksellänne ovat omaksuneet nämä meitä vastaan suunnatut ennakko-
luulot. sen sijaan rukoilemme, että te kaikki edes nyt kääntyisitte ja saisitte 
osaksenne armon Jumalalta, kaikkeuden isältä, joka on hyväsydäminen ja 
ylen määrin armollinen.

iii kristityt ovat tosi israel

kristus ilmestyy kaksi kertaa

109. kuultuaan apostolien Jerusalemissa saarnaaman sanoman heidän 
vuokseen kärsineestä Jeesuksesta kansat kääntyivät pois pahuudesta, jos-
sa olivat eksynissä vaeltaneet. sallikaa minun lainata lyhyesti tätä kos-
kevan profetian sanoja Miikalta, joka on yksi kahdestatoista profeetasta.  
(2) Hän sanoo näin (Miika 4:1–7): ”päivien lopulla Herran vuori on näky-
vänä, uljaana vuortenhuippujen laella, kukkuloiden yläpuolella. kansat vir-
taavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ’tulkaa, nouskaamme 
Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön! Meille valais-
taan hänen tiensä, ja me kuljemme hänen polkujaan. siionista lähtee laki ja 
Jerusalemista Herran sana.’ Hän ratkaisee monien kansakuntien riidat ja 
nuhtelee väkeviä, kaukaisia kansoja. He takovat miekkansa auroiksi ja kei-
häänsä sirpeiksi. yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä 
opettele sotimaan. (3) silloin jokainen saa istua kenenkään pelottamatta 
oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. näin on valtojen Herra sa-
nonut. kaikki kansat vaeltavat jumaliensa nimessä, mutta me vaellamme 
ikuisesti Herran, meidän Jumalamme nimessä. Vielä sinä päivänä, sanoo 
Herra, minä kokoan ahdistetut, tuon yhteen hajalle joutuneet sekä ne, joita 
olen rangaissut. Ahdistetuista minä teen jäännöksen ja hajalle joutuneista 
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väkevän kansan. Herra on oleva heidän kuninkaansa siionin vuorella nyt 
ja aina.”

110. päätettyäni tämän puheen minä sanoin: – Miehet, minä tiedän, että 
teidän opettajanne tunnustavat kaikkien sanojen tässä katkelmassa puhu-
van kristuksesta. tiedän heidän myös väittävän, ettei hän ole vielä tullut. 
siinäkään tapauksessa, että he sanoisivat hänen tulleen, ei tiedetä, kuka hän 
on. Heidän mukaansa kristus tunnistetaan vasta silloin, kun hän ilmestyy 
näkyvällä tavalla kunniassa. (2) silloin he sanovat tässä katkelmassa lau-
suttujen tapahtumien käyvän toteen, ikään kuin profetian sanat eivät olisi 
kantaneet vielä minkäänlaista hedelmää. Järjettömyydessään he eivät käsitä, 
mitä kaikki nämä tekstit osoittavat: hänellä ilmoitetaan olevan kaksi tule-
musta. Ensimmäisessä hänen julistetaan olevan kärsivä, vailla kirkkautta ja 
kunniaa, ristiinnaulittu. toisessa taas hän ilmestyy kirkkaudessa taivaista, 
kun luopumuksen ihminen, joka puhuu ennenkuulemattomia korkeinta 
vastaan, julkeaa tehdä maan päällä laittomuuksia meitä kristittyjä vastaan. 
Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan kunnioittamisen laista ja sanasta, 
joka lähti Jerusalemista Jeesuksen apostolien kautta, ja me olemme jo paen-
neet Jaakobin ja israelin Jumalan suojaan.

(3) silloin me, jotka kaikkialla maan päällä olimme täynnä sotaa, toistem-
me surmaamista ja kaikenlaista pahuutta, muutimme kukin sota-aseemme, 
miekat auroiksi ja keihäät viljelyksen välineiksi. Me viljelemme hurskautta, 
oikeamielisyyttä, ihmisrakkautta, uskoa ja toivoa, jonka olemme saaneet it-
seltään isältä ristiinnaulitun kautta. ”kukin istuu viinipuunsa alla”, siis pitää 
yhtä ainoaa vaimoa, jonka on nainut. te tiedätte, että profeetallinen sana 
sanoo (ps. 128:3): ”Hänen vaimonsa on kuin hedelmällinen viinipuu.”

(4) on ilmiselvää, ettei kukaan voi pelottaa eikä orjuuttaa meitä, jotka 
kaikkialla maan päällä uskomme kristukseen. selvää on myös tämä: vaik-
ka meiltä hakattaisiin pää irti tai meidät ristiinnaulittaisiin, heitettäisiin 
pedoille, pantaisiin kahleisiin, viskattaisiin tuleen tai kidutettaisiin millä 
tahansa tavalla, me emme luovu tunnustuksesta. päinvastoin: mitä enem-
män tällaista tapahtuu, sitä suuremmaksi kasvaa Jeesuksen nimen kautta 
uskovien ja Jumalaa kunnioittavien joukko. kun joku leikkaa viinipuusta 
sen hedelmälliset osat, hän saa siihen kasvamaan uusia kukoistavia ja he-
delmällisiä oksia. samoin käy meille, sillä Jumalan ja pelastajan kristuksen 



235Dialogi tryfonin kanssa

viinitarha on hänen kansansa.
(5) profetian loppuosa käy toteen hänen toisen tulemuksensa yhtey-

dessä. silloin hän kokoaa ahdistetut ja tuo yhteen hajalle joutuneet, ja tässä 
tarkoitetaan, että hän kokoaa heidät maailmasta. siinä määrin kuin se on 
teidän ja muiden ihmisten vallassa, jokainen kristitty on karkotettu paitsi 
omaisuudestaan myös koko maailmasta; sillä te ette salli yhdenkään kris-
tityn elävän. (6) te sanotte, että sama kohtalo on tullut teidän kansanne 
osaksi. se että olette sotienne vuoksi joutuneet karkotetuiksi, on teille aivan 
oikein, kuten kaikki kirjoituksetkin todistavat. sen sijaan meillä, jotka emme 
ole tehneet mitään tuollaista tultuamme tuntemaan Jumalan totuuden, on 
Jumalan ja mitä oikeamielisimmän, ainoan tahrattoman ja synnittömän 
kristuksen todistus, että meidät otetaan pois maan päältä. Jesaja valittaa 
( Jes. 57:1): ”katso, kuinka vanhurskas menehtyy, eikä kukaan ota sitä sydä-
melleen. Hurskaat miehet tapetaan, eikä kukaan sitä käsitä.”

111. olen jo sanonut, että myös Mooses ennusti paaston yhteydessä esiin 
tuotavien vuohipukkien vertauskuvan kautta, että tällä kristuksella on kak-
si tulemusta. niin ikään Mooseksen ja Joosuan teot julistivat vertauskuval-
lisesti samaa asiaa. toinen heistä oli kädet ojennettuina kukkulalla iltaan 
asti, ja hänen käsiään kannateltiin – tämä oli selvä ristin esikuva. Jeesukseksi 
kutsuttu puolestaan aloitti taistelun, ja israel voitti. (2) Voidaan nähdä, et-
tei kumpikaan näistä pyhistä miehistä ja Jumalan profeetoista yksin voinut 
kantaa molempia salaisuuksia, nimittäin ristin ja kutsumanimen esikuvia. 
tämä voima kuului, kuuluu ja on kuuluva sille yhdelle ainoalle, jonka ni-
meä jokainen valta kauhistuu; ne ovat tuskissaan, koska hän on tuhoava ne. 
Meidän kärsivä ja ristiinnaulittu kristuksemme ei ollut lain kiroama, vaan 
ilmoitti, että hän yksin on pelastava ne, jotka eivät luovu uskosta häneen.

(3) pääsiäislampaan veri, jota siveltiin kumpaankin ovenpieleen ja oven 
yläpuolelle, pelasti Egyptissä olleet israelilaiset, kun egyptiläisten esikoiset 
tuhoutuivat. pääsiäislammas oli kristus, joka uhrattiin myöhemmin, kuten 
Jesaja on sanonut ( Jes. 53:7): ”Hänet vietiin teuraaksi kuin lammas.” on 
myös kirjoitettu, että te otitte hänet pääsiäisenä kiinni ja niinikään pääsiäi-
senä te ristiinnaulitsitte hänet. kuten pääsiäislampaan veri pelasti Egyptis-
sä olleet, samoin kristuksen veri on pelastava kuolemasta ne, jotka uskovat. 
(4) olisiko Jumala joutunut eksytetyksi, jos tuota merkkiä ei olisi pantu 
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ovenpieliin? En väitä niin; sanon vain, että sillä julistettiin ennalta kristuk-
sen veren ihmissuvulle tuomaa pelastusta.

Vertauskuvana oli myös purppuranpunainen nauha, jonka nunin pojan 
Jeesuksen [ Joosuan] lähettämät vakoojat antoivat Jerikossa portto raha-
bille. He pyysivät tätä sitomaan sen oveen, jonka kautta tämä päästi heidät 
pakoon vihollisiltaan. tämä symboloi kristuksen verelle. sen kautta kai-
kista kansoista pelastuvat ne, jotka ennen olivat porttoja ja väärämielisiä, 
mutta saivat syntinsä anteeksi eivätkä enää tee syntiä.

112. Mutta te selitätte näitä asioita puutteellisesti ja tuomitsette Jumalan 
heikoksi, jos vain kuuntelette pinnallisesti sanoja ettekä tutki sitä voimaa, 
joka lausutuissa sanoissa on. Mooseskin voitaisiin tuomita tällä tavoin 
lainrikkojaksi. Hänhän kielsi tekemästä kuvaa mistään, mikä on taivaassa, 
maan päällä tai meressä, mutta kuitenkin teki itse pronssikäärmeen, kohotti 
sen merkiksi ja käski puremia saaneita katsomaan siihen. ne jotka katsoi-
vat, pelastuivat. (2) onko asia ymmärrettävä niin, että kansan pelasti silloin 
– kuten sanoin – käärme, jonka Jumala oli alussa kironnut ja jonka hän on 
tuhoava suurella miekalla, kuten Jesaja julistaa? näinkö järjettömästi mei-
dän tulee nämä merkit ymmärtää, kuten teidän opettajanne sanovat, eikä 
tulkita niitä vertauskuviksi? Eikö meidän pikemminkin pitäisi yhdistää 
tämä merkki ristiinnaulitun kristuksen kuvaan, koska Mooses ojennetuilla 
käsillään ja Jeesukseksi [ Joosuaksi] kutsuttu hankkivat voiton teidän kan-
sallenne? (3) tällä tavalla meidän ei enää tarvitse päätyä neuvottomuuteen, 
kun tulkitsemme lainsäätäjän tekoja. Hän ei nimittäin hylännyt Jumalaa, 
kun hän taivutti kansan panemaan toivonsa petoon, josta rikkomus ja tot-
telemattomuus olivat saaneet alkunsa. Autuas profeetta teki ja sanoi tämän 
hyvin harkitusti ja salatulla tavalla. kukaan ei voi oikeamielisin perustein 
löytää mitään moitittavaa yhdenkään profeetan sanomisista tai tekemisistä, 
kunhan teillä vain olisi tieto niissä olevasta totuudesta.

(4) teidän opettajanne selittävät teille, vieläpä kehnosti ja puutteellises-
ti, ainoastaan sellaista, miksi tietyssä kohdassa puhutaan kamelintammoista 
tai mitä nämä kamelintammat ovat, tai miksi uhrataan niin ja niin monta 
mittaa jauhoa ja niin ja niin monta mittaa öljyä, mutta suurista ja tutki-
misen arvoisista asioista he eivät uskalla puhua eivätkä selittää niitä. He 
kehottavat teitä olemaan kuuntelematta meitä ja pysymään meistä erossa, 
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kun selitämme näitä asioita. Eikö ole aivan oikein, että teidän opettajanne 
joutuivat kuulemaan, mitä Herramme Jeesus kristus heitä tarkoittaen sanoi 
(Matt. 23:27,23): ”Valkeiksi kalkitut haudat, jotka näyttävät ulkoapäin kau-
niilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita. te maksatte kymmenykset 
mintusta, mutta nielette kamelin, te sokeat oppaat!” (5) profeetalliset sanat 
eivät hyödytä teitä lainkaan, jos ette halveksi sellaisten opetuksia, jotka ylen-
tävät itsensä ja tahtovat tulla kutsutuiksi arvonimellä ”rabbi, rabbi” (Matt. 
23:6–7,12) ettekä lähesty profeetallisia sanoja päättäväisesti ja sellaisessa 
hengessä, että kärsisitte oman kansanne käsissä samaa, mitä profeetatkin 
kärsivät.

Jeesuksen nimi esiintyy kirjoituksissa

113. tarkoitan tätä: Jeesukselle [ Joosualle], jota – kuten olen edellä mones-
ti sanonut – kutsuttiin Auseeksi [Hooseaksi] (4. Moos. 13:8) ja joka lähe-
tettiin kalebin kanssa vakoilemaan kaananin maata, Mooses oli antanut 
nimen Jeesus [ Joosua]. sinä et kysy, et pohdi neuvottomana etkä ota selvää, 
miksi hän teki näin. siksi sinulta jää huomaamatta kristus, etkä sinä tekstiä 
lukiessasikaan ymmärrä sitä. nytkään, vaikka kuulet, että Jeesus on meidän 
kristuksemme, et tule ajatelleeksi, että tuota nimeä ei annettu hänelle tur-
haan tai sattumalta. (2) sen sijaan antaudut teologiseen saivarteluun siitä, 
miksi (1. Moos. 17:5) Abrahamin alkuperäiseen nimeen [Abram] lisättiin a 
tai vastaavasti pidät meteliä siitä, miksi (1. Moos. 17:15) saaran nimeen li-
sättiin r [sarra]. Mutta sitäpä sinä et pyri samalla tavalla selvittämään, miksi 
Auseen, nunin pojan, isältä saama nimi muutettiin kokonaan Jeesukseksi.

(3) Hän ei nimittäin ainoastaan saanut uutta nimeä, vaan hänestä tuli 
Mooseksen seuraaja, joka ainoana ikätovereistaan johdatti jäljelle jääneen 
kansan pyhään maahan. samoin kuin hän – eikä Mooses – vei kansan py-
hään maahan ja jakoi arvalla maan sinne kanssaan menneiden kesken, on 
Jeesus kristus kääntävä hajaannuksessa olevan kansan sekä jakava hyvän 
maan jokaiselle, vaikkakaan ei samalla tavalla. (4) Joosua antoi heille ajal-
lisen perinnön, mutta hän ei ollut kristus, Jumala eikä Jumalan poika, joka 
on antava meille ikuisen omaisuuden pyhän ylösnousemuksensa jälkeen.

saatuaan uudeksi nimekseen Jeesus ja voiman pyhältä Hengeltä hän 
[ Joosua] seisautti auringon. olen jo osoittanut, että juuri Jeesus ilmestyi 
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Moosekselle, Abrahamille ja kaikille muillekin patriarkoille ja keskusteli 
heidän kanssaan. Hän syntyi ihmiseksi neitsyt Marian kautta ja toteutti 
isän tahdon; hän on ikuinen, kuten pian osoitan. (5) Hänestä käsin ja hänen 
kauttaan isä on uudistava taivaan ja maan. Hän on loistava ikuisena valona 
Jerusalemissa. Hän on saalemin kuningas ja ikuinen korkeimman pappi, 
jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta.

(6) Joosuan sanotaan ympärileikanneen kansan toisen kerran kivisillä 
veitsillä. tämä julistaa ympärileikkausta, jolla itse Jeesus kristus ympärileik-
kasi meidät vapaiksi kivistä ja muista epäjumalista. Joosua kokosi ympäri-
leikkaamattomat yhteen – maailman eksytyksestä – ja ympärileikkasi heidät 
kivisillä veitsillä – siis Herramme Jeesuksen sanoilla. olen osoittanut, että 
profeetat julistivat vertauskuvin kristuksesta kivenä ja kalliona. (7) kiviset 
veitset ymmärrämme hänen sanoikseen, joiden kautta niin monet eksyksis-
sä olleet ympärileikattiin sydämen ympärileikkauksella. samalla sydämen 
ympärileikkauksella Jumala sääti ympärileikkattaviksi tuolloin Jeesuksen 
[ Joosuan] kautta myös ne, jotka oli ympärileikattu Abrahamista alkunsa 
saaneella ympärileikkauksella – nimittäin silloin, kun hän sanoi Jeesuksen 
[ Joosuan] ympärileikanneen pyhään maahan saapuneet toisen kerran kivi-
sillä veitsillä.

114.toisinaan pyhä Henki on selvästi saanut aikaan teon, joka on esikuvana 
tulevalle tapahtumalle; toisinaan taas hän on ilmaissut tulevia tapahtumia 
sanojen avulla, ikään kuin ne olisivat juuri tapahtumassa tai jo tapahtuneet. 
Jos lukijat eivät tunne tätä taitoa, he eivät myöskään voi seurata profeetto-
jen sanoja siten kuin pitää. Esimerkin vuoksi lainaan joitakin profeetallisia 
sanoja, jotta voisitte seurata, mitä niissä sanotaan. (2) kun pyhä Henki sa-
noo Jesajan kautta ( Jes. 53:7): ”Hänet vietiin teuraaksi kuin lammas ja hän 
oli kuin karitsa keritsijän edessä”, hän puhuu ikään kuin kärsimys olisi jo 
tapahtunut. kun hän sanoo ( Jes. 65:2): ”Minä olen ojentanut käsiäni vasta-
hakoista ja niskuroivaa kansaa kohti” ja kun hän sanoo ( Jes. 53:1): ”Herra, 
kuka on uskonut meidän sanomamme?”, on kuin sanat koskisivat jo tapah-
tuneita asioita.

olen osoittanut, että vertauksissa kristusta kutsutaan usein kiveksi ja 
kuvaannollisessa puheessa Jaakobiksi ja israeliksi. (3) kun pyhä Henki sa-
noo (ps. 8:4): ”Minä olen näkevä taivaan, sinun sormiesi teot”, ei ole jär-
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jellistä ymmärtää tätä kuin sanan itsensä toimintana. teidän opettajanne 
sen sijaan väittävät ja kuvittelevat järjenvastaisesti, että kaikkeuden isällä ja 
syntymättömällä Jumalalla on kädet, jalat, sormet ja sielu kuten elollisella 
olennolla. siitä syystä he opettavat isän itsensä ilmestyneen Abrahamille ja 
Jaakobille.

(4) onnellisia olemme siis me, jotka on kivisin veitsin ympärileikattu 
toisella ympärileikkauksella. teidän ensimmäinen ympärileikkauksenne 
tehtiin ja tehdään edelleen rautaveitsellä. siksi olette pysyneet kovasydä-
misinä. Mutta meidän ympärileikkauksemme, luvultaan toinen ja teidän 
ympärileikkauksenne jälkeen ilmoitettu, tehtiin terävillä kivillä – niiden 
sanojen kautta, jotka apostolit julistivat kulmakivestä ja ilman ihmiskäden 
vaikutusta lohkaistusta kivestä. Hän ympärileikkaa meidät epäjumalanpal-
veluksesta ja ylimalkaan kaikesta pahuudesta. Meidän sydämemme ovat 
näin ympärileikatut pahuudesta, niin että iloitsemme saadessamme kuolla 
hyvän kallion nimen vuoksi. tuosta kalliosta elävää vettä virtaa niiden sy-
dämiin, jotka hänen kauttaan rakastavat kaikkeuden isää, ja hän sammuttaa 
niiden janon, jotka haluavat juoda elämän vettä. (5) Mutta te ette ymmärrä 
minua, kun puhun näistä asioista. Ette ole käsittäneet, mitä kristuksen on 
ennustettu tekevän, ettekä usko meitä, kun johdatamme teitä kirjoituksiin. 
Jeremia julistaa näin ( Jer. 2:13; Jes. 16:1; Jer. 3:8): ”Voi teitä, sillä te olette 
hylänneet elävän veden lähteen ja olette kaivaneet itsellenne murtuneita 
vesisäiliöitä, jotka eivät pysty pitämään vettä. Eikö autiomaa ole paikka, jos-
sa siionin vuori on? sillä minä olen antanut Jerusalemille erokirjan teidän 
edessänne.”

115. teidän tulee uskoa sakarjaa, joka vertauksella osoitti kristuksen sa-
laisuuden ja julisti sitä kätketysti. Hän sanoo näin (sak. 2:10–3:2): ”iloitse 
ja riemuitse, tytär siion, sillä katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun 
luoksesi, sanoo Herra. tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja 
niistäkin tulee minun kansaani. Ja minä olen asuva sinun keskelläsi, ja he 
ovat tietävä, että sotajoukkojen Herra on lähettänyt minut sinun luoksesi. 
(2) Herra perii Juudan osakseen pyhässä maassa ja valitsee jälleen Jerusa-
lemin. pelätköön kaikki liha Herran edessä, sillä hän on noussut pyhistä 
pilvistään. Ja hän näytti minulle ylipappi Jeesuksen [ Joosuan], joka seisoi 
Herran enkelin edessä. paholainen seisoi hänen oikealla puolellaan vastus-
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tamassa häntä. Herra sanoi paholaiselle: ’Herra nuhdelkoon sinua, hän joka 
on valinnut Jerusalemin! Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle?’”

(3) kun tryfon aikoi vastata minulle ja esittää vastaväitteitä, minä 
sanoin: – odota ensin ja kuuntele, mitä sanon. En nimittäin aio tarjota 
sellaista selitystä kuin oletat. En väitä, etteikö Babyloniassa, jossa teidän 
kansanne oli pakkosiirtolaisuudessa, olisi ollut tiettyä pappia, jonka nimi 
oli Jeesus. Jos väittäisinkin niin, olen osoittanut, ettei profeetta nähnyt juuri 
tätä miestä ilmestyksessään, vaikka kansanne keskuudessa olisi Jeesus-ni-
minen pappi ollutkin. Eihän profeetta ole nähnyt paholaista eikä Herran 
enkeliäkään omin silmin ja vakaassa tilassa, vaan ekstaasissa, kun hänelle 
tuli ilmestys.

(4) samalla tavalla kuin osoitin, että Jeesus-nimen kautta nunin poi-
ka teki ihmeitä ja tekoja, jotka julistivat ennalta, mitä meidän Herramme 
oli tekevä, samoin osoitan nyt, että Babyloniassa kansanne keskuudessa 
vaikuttaneen pappi Jeesuksen saama ilmestys julisti ennalta, mitä meidän 
pappimme, Jumalamme ja kristuksemme, kaikkeuden isän poika oli to-
teuttava.

(5) Minä jatkoin: – ihmettelin jo, miksi te olitte hetken hiljaa minun 
puhuessani ettekä keskeyttäneet minua, kun sanoin, että nunin poika oli 
Egyptistä lähteneiden ikätovereidensa joukosta ainoa, joka pääsi pyhään 
maahan kirjoituksissa mainitun nuoremman ikäpolven lisäksi. tehän ni-
mittäin ampaisette kuin kärpäset haavojen kimppuun. (6) Vaikka joku 
sanoisi kymmenen tuhatta asiaa hyvin ja oikein, mutta yhdenkin pienen 
asian niin, ettei se teitä miellytä tai ole helposti käsitettävissä tai on epä-
tarkasti esitetty, te ette kiinnitä huomiota niihin moniin hyviin asioihin, 
vaan tartutte yhteen pieneen sanaan ja pyritte innokkaasti esittämään sen 
jumalattomaksi ja vääräksi. sitä suuremmalla syyllä Jumala tuomitsee teidät 
samalla mitalla ja panee teidät tilille suurista julkeuksistanne, olivatpa nämä 
pahoja tekoja tai huonoja ja vääristeleviä selityksiä. on oikeudenmukaista, 
että teidät tuomitaan sen mukaan, miten te itse tuomitsette.

116. Mutta nyt palaan asiaan ja selitän teille sakarjan sanoman pyhän Jee-
suksen kristuksen ilmestyksestä. Myös tämä ilmoitus kohdistui meihin, 
jotka uskomme kristukseen, Jumalan ylipappiin, ristiinnaulittuun. Vaikka 
elimme tehden aviorikoksia ja ylipäänsä kaikenlaisia saastaisia tekoja, olem-
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me Jeesukseltamme saadusta ja hänen isänsä tahdon mukaisesta armosta 
riisuneet yltämme kaiken pahan saastaisuuden. Vaikka paholainen on aina 
vastustamassa meitä ja tahtoo vetää kaikkia puoleensa, Jumalan enkeli, joka 
on Jeesuksen kristuksen kautta meille lähetetty Jumalan voima, nuhtelee 
häntä, ja hän kaikkoaa meistä.

(2) Me olemme kuin tulesta temmatut, kun olemme puhdistuneet ai-
emmista synneistämme, ahdingosta ja tulen palosta, jossa paholainen ja 
hänen palvelijansa polttavat meitä. näistäkin Jeesus, Jumalan poika tem-
paa meidät kerran pois. Hän on luvannut pukea meidät meille varattuihin 
vaatteisiin, kun teemme hänen käskyjensä mukaan, ja hän on ilmoittanut 
valmistavansa meille ikuisen valtakunnan. (3) Vastaavasti sillä Jeesuksella, 
jota profeetta kutsui papiksi, oli saastaiset vaatteet, koska hänen sanottiin 
ottaneen prostituoidun vaimokseen. Edelleen häntä kutsuttiin tulesta tem-
matuksi kekäleeksi siksi, että hän oli saanut syntinsä anteeksi, kun häntä 
vastustanutta paholaista oli nuhdeltu. samalla tavalla on meidän laitam-
me, jotka Jeesuksen nimen tähden olemme kaikki kuin yhtenä miehenä 
uskoneet kaiken luoneeseen Jumalaan. Me olemme hänen esikoispoikan-
sa nimen vuoksi riisuneet yltämme saastaiset vaatteet, nimittäin synnit, ja 
hehkumme hänen kutsumisensa sanasta. Me olemme Jumalan tosi ylim-
mäispapillinen kansa, kuten Jumala itsekin todistaa sanoessaan, että kaik-
kialla kansojen keskuudessa hänelle uhrataan otollisia ja puhtaita uhreja. 
Jumalahan ei ota vastaan uhreja keneltäkään muulta kuin papeiltaan.

pakanakansoille on koittanut toivo ja heistä kootaan pyhä kansa

117. Jumala todistaa ennalta, että hänelle ovat mieluisia kaikki Jeesuksen 
nimessä kannettavat uhrit, jotka Jeesus kristus on asettanut – siis leivän 
ja maljan kiitosuhrin – ja joita kristityt toimittavat maan jokaisessa kol-
kassa. Mutta hän hylkää teidän uhrinne ja teidän pappienne uhrit, joista 
hän sanoo (Mal. 1:10–12): ”teidän uhrilahjanne eivät ole minulle mieleen. 
sen vuoksi auringonnousun maista auringonlaskun maihin saakka minun 
nimeni on kunnioitettava kansojen keskuudessa, mutta te olette häpäisseet 
sen.” (2) Vieläkin väitätte riidanhaluisesti, ettei Jumala ota vastaan Jeru-
salemissa tuolloin asuneiden ja israelilaisiksi kutsuttujen uhreja, mutta on 
muka sanonut ottavansa vastaan tämän kansan jo tuolloin hajaannuksessa 
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asuneiden ihmisten rukoukset, ja pitävänsä niitä uhreina.
olen itsekin sitä mieltä, että ainoastaan otollisten ihmisten toimittamat 

rukoukset ja kiitosrukoukset ovat täydellisiä ja Jumalaa miellyttäviä uhreja. 
(3) kristityt ovatkin saaneet toimittaakseen yksinomaan sellaisia uhreja. He 
palauttavat kiinteää ja nestemäistä ravintoa nauttimalla mieleensä ne kärsi-
mykset, jotka Jumalan poika on kärsinyt heidän vuokseen. teidän kansanne 
ylipapit ja opettajat ovat aiheuttaneet sen, että hänen nimensä on häpäisty 
ja pilkattu koko maanpiirissä. nämä saastaiset vaatteet te olette pukeneet 
kaikkien niiden ylle, jotka Jeesuksen nimen tähden ovat tulleet kristityiksi. 
Jumala on ottava ne meiltä pois, kun hän herättää kaikki kuolleista, asettaak-
seen toiset turmeltumattomina, kuolemattomina ja vailla huolia ikuiseen ja 
katoamattomaan valtakuntaan, ja lähettääkseen toiset pois ikuiseen tuli-
seen rangaistukseen.

(4) te ja teidän opettajanne eksytätte itsenne selittäessänne sanan pu-
huneen kansanne hajaannuksessa asuvasta osasta ja sanoneen heidän kaikis-
sa paikoissa toimittamiensa rukousten olevan puhtaita ja mieluisia uhreja. 
tietäkää, että te valehtelette ja yritätte kaikin tavoin pettää itseänne. teidän 
kansanne ei tälläkään hetkellä ole levinnyt auringonnousun maista aurin-
gonlaskun maihin saakka, koska on kansoja, joiden keskuudessa kukaan 
teidän kansastanne ei ole koskaan asunut. (5) sen sijaan ei ole yhtäkään 
kansaa ihmisten joukossa – olipa kyse barbaareista, kreikkalaisista tai mistä 
tahansa, kiertolaisista, kodittomista tai nomadeista – joiden keskuudessa ei 
toimitettaisi rukouksia ja kiitosrukouksia ristiinnaulitun Jeesuksen nimen 
kautta kaiken luoneelle isälle. silloin, kun profeetta Malakia lausui sanansa, 
teidän hajaannuksenne ei edes vielä ulottunut yli koko maanpiirin kuten 
nykyään. kirjoituksetkin osoittavat tämän.

118. luopukaa siten mieluummin riidanhalustanne ja tehkää parannus en-
nen tuomion suurta päivää, jolloin kaikki teidän heimonne, jotka lävistivät 
tämän kristuksen, puhkeavat valitukseen – kuten olen jo osoittanut kirjoi-
tuksissa ennustetuksi. olen jo todennut ennalta julistetuksi senkin, kuinka 
Herra on vannonut (ps. 110:4): ”sinä olet ikuinen pappi, sinun pappeutesi 
on Melkisedekin pappeutta.” olen jo puhunut Jesajan profetiasta, jonka 
mukaan kristuksen piti tulla haudatuksi ja nousta kuolleista ( Jes. 57:2): 
”Hänen hautansa on otettu pois ihmisten keskeltä.” Useasti olen sanonut, 
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että tämä sama kristus on kaikkien elävien ja kuolleiden tuomari.
(2) samoin hänestä puhuu natan, joka julisti Daavidille näin (1. Aik. 

17:13–14): ”Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika. 
Minä en ota armoani pois hänestä kuten otin hänen edeltäjiltään. Minä 
pidän hänen asemansa ikuisesti lujana temppelissäni ja valtakunnassani.” 
Hesekielkin tarkoittaa juuri häntä puhuessaan Jumalan temppelin johta-
jasta. kristus nimittäin on valittu pappi ja ikuinen kuningas, koska hän on 
Jumalan poika. Älkää luulko, että Jesaja tai muut profeetat sanovat, että hä-
nen paluunsa yhteydessä alttarilla toimitetetaan veriuhreja tai juomauhreja, 
vaan todellisia ja hengellisiä uhreja, nimittäin ylistystä ja kiitosta.

(3) Me emme ole turhaan panneet uskoamme häneen, eivätkä meidän 
opettajamme näin opettaessaan ole eksyttäneet meitä. onkin Jumalan ih-
meellistä kaitselmusta, että me uuteen ja ikuiseen liittoon eli kristukseen 
saamamme kutsun kautta osoittaudumme viisaammiksi ja hurskaammiksi 
kuin te, joita pidetään Jumalan ystävinä ja viisaina ihmisinä, vaikka ette to-
dellisuudessa sellaisia ole. (4) Jesaja sanoo hämmästellen ( Jes. 52:15–53:1): 
”kuninkaat sulkevat suunsa, sillä ne, joille hänestä ei ole kerrottu, heräävät 
näkemään, ja ne jotka eivät kuulleet, silloin käsittävät. Herra, kuka on usko-
nut meidän sanomamme? kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman?”

– tryfon, minä sanoin, – näillä sanoilla halusin sopivassa määrin, lyhyes-
ti ja tiivistetysti toistaa aikaisempia puheitani niiden vuoksi, jotka saapuivat 
kanssasi tänään.

(5) – Hyvin teit, vastasi tryfon, – voit olla varma, että minä ja toverini 
kuuntelemme sinua mielellämme, vaikka toistaisit samat asiat vielä seikka-
peräisemmin.

119. Minä jatkoin: – Miehet, luuletteko että me olisimme koskaan voineet 
ymmärtää kirjoituksista näitä asioita, ellemme olisi saaneet ymmärtämi-
sen armoa hänen tahdostaan, joka on ne puhunut? (2) Jotta Mooseksen 
lauselma kävisi toteen (5. Moos. 32:16–23a): ”He ovat saaneet minut kii-
vastumaan vierailla jumalillaan ja vihastuttaneet minut iljettävillä menoil-
laan. He uhrasivat pahoille hengille, joista he eivät ennen tienneet, uusille, 
äsken löytämilleen jumalille, joita heidän isänsä eivät tunteneet. sinä olet 
hylännyt Jumalan, joka on sinut synnyttänyt, ja unohtanut Jumalan, joka 
on sinut kasvattanut. Herra näki ja kiivastui, suuttui vihassaan poikiinsa ja 
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tyttäriinsä ja hylkäsi heidät. Hän sanoi: ’Minä käännän kasvoni heistä pois 
ja näytän, miten heidän lopulta käy. He ovat kieroutunut sukupolvi, poikia, 
jotka eivät usko. He ovat kiivastuttaneet minut sellaisella, mikä ei ole ju-
mala, ja vihastuttaneet minut epäjumalillaan. siksi minä kiivastutan heidät 
sellaisella, mikä ei kansalta näytä, järjettömällä kansalla minä vihastutan 
heidät. tuli on syttynyt minun vihastani, ja se polttaa tuonelaan saakka. se 
poltaa poroksi maan ja sen sadon, se kuluttaa vuorten perustukset. Minä 
kasaan heille onnettomuuksia.’”

(3) kun siis tuo vanhurskas oli tapettu, puhkesimme kukoistamaan toise-
na kansana ja kasvoimme esiin uusina ja upeina tähkäpäinä, kuten profeetat 
ovat sanoneet (sak. 2:11): ”sinä päivänä monet kansat pakenevat Herran luo 
ja ovat hänelle kansa. He asuvat koko maanpiirin keskellä.” Me emme ole 
ainoastaan kansa, vaan myös pyhä kansa, kuten olemme jo osoittaneet ( Jes. 
62:12): ”Ja sitä kutsutaan pyhäksi kansaksi, jonka Herra on lunastanut.” (4) 
niin me emme ole häpeällinen kansa, emme barbaariheimo emmekä kuten 
karoslaisten ja fryygialaisten kansat. Jumala valitsi juuri meidät ja ilmoit-
ti itsensä niille, jotka eivät kysyneet häntä. Hän sanoo ( Jes. 65:1): ”katso, 
minä olen Jumala kansalle, joka ei kutsunut avuksi minun nimeäni.”

tämä on se kansa, jonka Jumala muinoin lupasi Abrahamille ja ilmoit-
ti asettavansa hänet monen kansan isäksi. Hän ei kuitenkaan tarkoittanut 
arabialaisia, egyptiläisiä eikä idumealaisia, sillä ismaelista tuli suuren kan-
san isä, samoin Esausta, ja ammonilaisiakin on nykyisin runsaasti. nooa oli 
toki myös Abrahamin ja ylipäänsä kaikkien kansojen isä, vaikka näiden jou-
kossa onkin erilaisia esi-isiä. (5) Minkä erityisen armon kristus siten antoi 
Abrahamille? sen, että kutsui hänet samalla kutsun äänellä kuin meidät, 
kun käski hänen lähteä maasta, jossa hän asui. Meidät kaikki hän on kutsu-
nut tuolla samalla äänellä, ja me olemme jo lähteneet pois siitä yhteisöstä, 
jossa elimme sen muiden asukkaiden kanssa kelvottomia tapoja seuraten. 
Me saamme periä Abrahamin kanssa pyhän maan ja saamme rajattomaksi 
ikuisuudeksi perinnön, koska olemme Abrahamin lapsia ja koska meillä 
on yhteinen usko hänen kanssaan. (6) kuten hän uskoi Jumalan kutsuun 
ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, samalla tavalla mekin olemme pan-
neet uskomme kristuksen apostolien uudelleen puhumaan ja profeetto-
jen meille julistamaan Jumalan kutsuun. Me olemme luopuneet kuoleman 
uhallakin kaikesta, mitä maailma tarjoaa. Abrahamin tavoin uskova kansa 
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on Jumalaa pelkäävä ja hurskas, iloksi isälle. tämä on Abrahamille luvattu 
kansa, mutta se ette ole te, ”jossa ei ole uskoa”.

120. Huomatkaa myös, että sama lupaus annettiin sekä iisakille että Jaako-
bille. iisakille hän sanoi näin (1. Moos. 26:4): ”sinun siemenessäsi tulevat 
siunatuiksi kaikki maanpiirin kansat.” Ja Jaakobille (1. Moos. 28:14): ”sinus-
sa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maanpiirin heimot.” tätä 
hän ei sano enää Esaulle eikä ruubenille eikä kenellekään muulle, vaan niil-
le, joista kristus oli suunnitelman mukaan polveutuva neitsyt Marian kautta. 
(2) Jos pohdit Juudan siunausta, ymmärrät mitä tarkoitan. Jaakobista alkaen 
siemen jakautuu ja kulkee Juudan, fareksen, iisain ja Daavidin kautta. tämä 
on vertauskuva sille, että jotkut teidän kansastanne havaitaan Abrahamin 
lapsiksi ja osallisiksi kristuksesta, kun taas toiset, kuin hiekanjyvät meren 
rannalla, havaitaan Abrahamin lapsiksi myös, mutta he ovat mahoja ja he-
delmättömiä. Vaikka heitä on lukematon määrä, he eivät tuota minkäänlais-
ta hedelmää, vaan ainoastaan juovat merivettä. sellaiseksi on osoittautunut 
teidän kansanne suuri enemmistö, joka juo katkeria ja jumalattomia oppeja 
sekä jumalattomuutta, mutta sylkee suustaan Jumalan sanan.

(3) Juudasta hän sanoo (1. Moos. 49:10): ”Hallitsija ei väisty Juudas-
ta eikä johtaja hänen kupeiltaan, kunnes tulee hän, jolle se on valmistettu. 
Häntä kansat ovat odottava.” on ilmeistä, että tätä ei sanottu Juudasta, vaan 
kristuksesta. Me kaikkien kansojen ihmiset emme odota Juudaa, vaan Jee-
susta [ Joosuaa], joka johti teidän isänne pois Egyptistä. kristuksen tuloon 
saakka profetia on julistanut: ”…kunnes tulee hän, jolle se on valmistettu. 
Häntä kansat ovat odottava.” (4) kuten olemme seikkaperäisesti osoitta-
neet, Jeesus on tullut, ja hänen odotetaan ilmestyvän pilvien päällä. te kui-
tenkin olette häpäisseet hänen nimensä ja näette edelleen vaivaa häpäistäk-
senne sen kaikkialla maan päällä.

– Miehet, minä jatkoin, – voisin väitellä kanssanne tulkinnasta, jolla te 
selitätte tätä lauselmaa: ”…kunnes tulee se, mikä hänelle on valmistettu.” 
ne seitsemänkymmentä eivät nimittäin kääntäneet näin, vaan seuraavasti: 
”…kunnes tulee hän, jolle se on valmistettu.” (5) koska jatkosta käy ilmi, 
että tässä puhutaan kristuksesta – kun sanotaan, että ”häntä kansat ovat 
odottava” – en aio kiistellä kanssanne sanoista. En ole myöskään pyrkinyt 
osoittamaan sellaisten kirjoitusten puhuvan kristuksesta, joihin olen vii-
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tannut mutta joita te ette tunnusta: profeetta Jeremian sanoja, Esraa ja Daa-
vidia. olen käyttänyt vain teidän tähän asti hyväksymiänne kirjoituksia.

Jos teidän opettajanne olisivat ymmärtäneet näitä kirjoituksia, he olisivat 
sivuuttaneet ne, kuten he tekivät kertomukselle Jesajan kuolemasta – tehän 
sahasitte Jesajan puusahalla. tämäkin viittaa salaisesti kristukseen, joka on 
jakava teidän kansanne kahtia. toiset hän katsoo arvollisiksi pääsemään ikui-
seen valtakuntaan pyhien patriarkkojen ja profeettojen kanssa, mutta toiset 
hän on jo sanonut lähettävänsä tuomittuina sammumattomaan tuleen yh-
dessä muiden taipumattomien ja katumattomien ihmisten kanssa. (6) Hän 
sanoo (Matt. 8:11–12): ”He tulevat niin lännestä kuin idästä ja käyvät taivas-
ten valtakunnassa aterialle yhdessä Abrahamin, iisakin ja Jaakobin kanssa. 
Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen.”

– kun puhun näin, minä jatkoin, – en halua mitään muuta kuin sanoa 
totuuden pelkäämättä ketään, vaikka repisitte minut heti paikalla kappa-
leiksi. En välitä edes kenestäkään oman kansani – siis samarialaisten – jäse-
nestä. kirjoitin keisarille ja sanoin heidän olevan eksyksissä, kun he uskovat 
oman kansansa mieheen simon noitaan, jonka he väittävät olevan kaiken 
herruuden, vallan ja voiman yläpuolella oleva Jumala.

121. kun he pysyivät hiljaa, minä jatkoin: – ystävät, kun Jumala puhuu 
Daavidin suulla tästä kristuksesta, hän ei sano enää: ”Hänen siemenes-
sään tulevat kansat siunatuiksi”, vaan ”hänessä”. psalmissa (72:17) sanotaan 
näin: ”Hänen nimensä pysyy ikuisesti ja on nouseva auringon yli, ja hänessä 
kaikki kansat tulevat siunatuiksi.” Jos kerran kristuksessa kaikki kansat tu-
levat siunatuiksi, ja me kaikista kansoista uskomme häneen, silloin hän on 
todella kristus, ja juuri me tulemme siunatuiksi hänen kauttaan. (2) Juma-
la antoi alussa [pakanoiden] palvottavaksi auringon, kuten on kirjoitettu, 
mutta ei ole milloinkaan nähty, että kukaan olisi antautunut kuolemaan 
siksi, että uskoo aurinkoon. Mutta se on nähtävissä, että Jeesuksen nimen 
vuoksi ihmisiä kaikista kansoista on antautunut ja yhä antautuu mieluum-
min kärsimään kaiken kuin kieltämään hänet. Hänen totuutensa ja viisau-
tensa sana on polttavampi ja valaisevampi kuin auringon voimat, koska se 
tunkeutuu sydämen ja mielen syvyyksiin. sana onkin sanonut (ps. 72:17): 
”Hänen nimensä on nouseva auringon yli.” Ja edelleen sakarja sanoo (sak. 
6:12): ”Hänen nimensä on auringonnousu.” samasta asiasta puhuen hän on 
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sanonut (sak. 12:12): ”Heimo heimolta he ovat näkevä.”
(3) Ensimmäisen tulemuksensa yhteydessä hän oli vailla kunniaa ja kau-

neutta ja häntä halveksittiin. silti hän loisti niin kirkkaasti ja väkevästi, ettei 
jäänyt yhdenkään kansan keskuudessa tuntemattomaksi. kaikkialla ihmi-
set ovat tehneet parannuksen pahuudesta, jossa he elivät oman kansansa 
elämäntapaa seuraten. pahat hengetkin ovat hänen nimelleen alamaisia, ja 
kaikki vallat ja valtakunnat pelkäävät häntä enemmän kuin kaikkia kuol-
leita. kuinka paljon perusteellisemmin hän onkaan tuhoava kaikki häntä 
vihanneet ja hänestä väärämielisesti luopuneet, kun hän tulee kunniassaan, 
ja on antava omilleen levon sekä kaiken, mitä nämä ovat kaivanneet!

pakanakansojen kristityt ovat tosi israel 
– eivät juutalaiset eivätkä heidän proselyyttinsä

(4) Me olemme saaneet kuulla, ymmärtää ja ottaa pelastuksen vastaan tä-
män kristuksen kautta sekä tulla tuntemaan kaiken, mikä on isän. tämän 
vuoksi isä on sanonut hänelle ( Jes. 49:6): ”sinulle on suurta tulla kutsutuksi 
minun palvelijakseni, nostaa Jaakobin heimot sekä kääntää israelin hajaan-
nuksessa elävät jäsenet takaisin. Minä olen pannut sinut valoksi kansoille ja 
heille pelastukseksi aina maan ääriin saakka.”

122. te luulette näiden sanojen viittaavan keskuudessanne asuviin muu-
kalaisiin ja proselyytteihin. tosiasiassa ne puhuvat meistä, jotka olemme 
valaistuneet Jeesuksen kautta. kristus olisi voinut todistaa noista toisista-
kin, mutta nyt hän on itse sanonut, että heistä tulee kaksi kertaa pahem-
pia helvetin lapsia. profeettojenkaan sanat eivät viitta heihin, vaan meihin, 
joista sana sanoo ( Jes. 42:16; 43:10): ”Minä ajan sokeita tielle, jota he eivät 
tunteneet, ja he ovat kulkeva polkuja, joista eivät tienneet. Minä olen todis-
taja, sanoo Herra Jumala, sekä minun palvelijani, jonka minä olen valinnut.”  
(2) keistä kristus todistaa? selvästikin niistä, jotka uskovat. proselyytit 
eivät ainoastaan ole uskosta osattomat, vaan kahta pahemmin kuin te he 
pilkkaavat hänen nimeään sekä tahtovat murhata ja kiduttaa meitä, jotka 
uskomme häneen. He pyrkivät nimittäin olemaan kaikessa teidän kaltai-
sianne. (3) toisessa kohdassa hän huutaa ( Jes. 42:6–7): ”Minä Herra olen 
kutsunut sinut vanhurskaan suunnitelman mukaan. Minä tartun sinun kä-
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teesi ja vahvistan sinua. Minä asetan sinut liitoksi kansalle, pakanakansojen 
valoksi, avaamaan sokeiden silmät, päästämään sidotut kahleista.” Miehet, 
tämäkin on sanottu kristuksesta ja valaistuksen saaneista kansoista. Vai sa-
notteko taas: ”Hän puhuu tässä kohdassa laista ja proselyyteistä.”

(4) Eräät toisena päivänä saapuneet huusivat kuin teatterissa: – Mitä? 
Eikö hän tarkoita sillä lakia ja siitä valaistuneita? nämähän ovat proselyyt-
tejä!

(5) – Ei, minä sanoin katsoen tryfoniin. – Jos kerran laki saattoi valaista 
kansat sekä ne, joilla laki oli, mihin uutta liittoa sitten tarvitaan? koska Jumala 
julisti ennalta lähettävänsä uuden liiton sekä ikuisen lain ja säädöksen, me 
emme tulkitse sen tarkoittavan vanhaa lakia emmekä sen proselyyttejä, vaan 
kristusta ja hänen proselyyttejään, siis meitä pakanakansoja, jotka hän on 
valaissut, kuten hän jossakin sanoo ( Jes. 49:8): ”näin sanoo Herra: ’otolli-
sella ajalla minä olen kutsunut sinut ja pelastuksen päivänä minä olen autta-
nut sinua. Minä olen antanut sinut liitoksi pakanoille, perustamaan maan ja 
saamaan autiomaat perinnöksi.’” (6) Mikä on kristuksen perintö? pakanat, 
eikö totta? Mikä on Jumalan liitto? kristus, eikö vaan? kuten hän toisaalla 
sanoo (ps. 2:7–8): ”sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut 
synnyttänyt. pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääret 
ovat sinun omaisuuttasi.”

123. kuten kaikki muutkin kohdat tämä on sanottu kristuksesta ja pakana-
kansoista, ja teidän on syytä uskoa, että muutkin edellä esittämäni asiat tar-
koittavat samaa. proselyytit eivät nimittäin tarvitse liittoa, kun kerran laki 
on kaikille ympärileikatuille yksi ja sama ja kirjoitus sanoo heistä näin ( Jes. 
14:1): ”Muukalainen on liittyvä heihin, ja hänet liitetään Jaakobin huonee-
seen.” proselyytti, joka on ympärileikattu, jotta hän voisi liittyä kansaan, on 
kuin yksi sen jäsenistä. Meidät taas, jotka on katsottu sen arvoisiksi, että 
meitä kutsutaan kansaksi, olemme yhtä kaikki ympärileikkaamattomia pa-
kanoita. (2) on naurettavaa, että te kuvittelette proselyyttien silmien auen-
neen, kun omanne jäävät kiinni, ja kuvittelette sokeina ja kuuroina ymmär-
tävänne, kun taas nämä ovat mukamas valaistuneita. näkemyksenne tulee 
vieläkin naurettavammaksi, kun sanotte lain tulleen annetuksi kansoille, 
kun taas itse ette ole sitä tunteneet. (3) sillä jos te olisitte kunnioittaneet 
Jumalan vihaa, ette olisi harhailevia lapsia, lakia vailla. te hämmennytte, 
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kun joudutte toistuvasti kuulemaan, kuinka hän sanoo (5. Moos. 32:20): 
”lapset, joilla ei ole uskoa.” Ja edelleen ( Jes. 42:19–20): ”kuka on sokea, 
jolleivät minun palvelijani, kuka kuuro, ellei se, joka heitä hallitsee? Juma-
lan palvelijat ovat tulleet sokeiksi. Usein olette nähneet, mutta ette ole ol-
leet tarkkaavaisia. teidän korvanne ovat auki, mutta te ette ole kuulleet.” 
(4) onko Jumalan arvio teistä kiittävä? sopiiko Jumalan todistus hänen 
palvelijoilleen? te ette häpeä, vaikka kuulette usein nämä sanat, ettekä va-
pise, vaikka Jumala uhkaa teitä. te olette tyhmä ja kovasydäminen kansa. 
Herra sanoo ( Jes. 29:14): ”siksi minä aion suistaa tämän kansan sijoiltaan 
ja minä todellakin suistan heidät. Minä hävitän viisasten viisauden ja kät-
ken ymmärtäväisten ymmärryksen.” Ja hyvä niin: te ette ole viisaita ettekä 
ymmärtäväisiä, vaan kieroja ja häikäilemättömiä. te olette viisaita pahan 
tekemisessä, mutta olette kyvyttömiä tuntemaan Jumalan salatun tahdon 
tai Herran uskollisen liiton tai löytämään hänen ikuiset polkunsa.

(5) siksi Herra sanoo ( Jer. 31:27): ”Minä kylvän israeliin ja Juudaan 
ihmissiementä ja eläinten siementä.” Jesajan kautta hän sanoo toisesta is-
raelista näin ( Jes. 19:24–25): ”sinä päivänä on oleva kolmas israel assyria-
laisten ja egyptiläisten keskuudessa, siunattuna maassa, jonka Herra se-
baot on siunannut: ’siunattu olkoon kansani Egyptissä ja Assyriassa sekä 
minun perintöosani israel.’” (6) kun Jumala kerran siunaa tämän kansan, 
kutsuu sitä israeliksi ja julistaa sen olevan hänen perintöosansa, kuinka te 
ette käänny pettämästä itseänne, ikään kuin te yksin olisitte israel, ja luovu 
kiroamasta kansaa, jonka Jumala on siunannut? puhuessaan Jerusalemista 
ja sitä ympäröivistä alueista hän on puolestaan sanonut näin (Hes. 36:12): 
”Minä synnytän teidän keskuuteenne ihmisiä, minun kansani israelin, ja he 
perivät teidät, ja teistä tulee heidän omaisuuttaan. Heidän ansiostaan te ette 
enää jää lapsettomiksi.”

(7) – Mitä? sanoi tryfon. – te olette israel? kaikki tämä puhuu teistä?
Minä vastasin: – Jos emme olisi käsitelleet näitä asioita pitkään, epäili-

sin sinun kysyvän tuota ymmärtämättömyyttäsi. koska olemme kuitenkin 
todistusten avulla ja yhteisymmärryksessä käyneet tämänkin kysymyksen 
läpi, en usko sinun olevan tietämätön tai haluavan kiistellä uudestaan jo 
käsitellyistä asioista, vaan uskon, että haluat minun esittävän saman todis-
tuksen myös näille miehille.

(8) kun hän ilmaisi myöntymyksensä iskemällä silmää, minä jatkoin: 
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– Jos teillä on korvat kuulla, vielä Jesajan kirjassa Jumala puhuu kristuk-
sesta ja kutsuu häntä vertauskuvallisesti Jaakobiksi ja israeliksi. Hän sanoo 
näin ( Jes. 42:1–4): ”Jaakob on minun palvelijani, jota minä tuen. israel on 
minun valittuni. Minä olen laskeva Henkeni hänen ylleen, hän tuo tuomion 
kansojen keskuuteen. Hän ei riitele eikä huuda, eikä hänen äänensä kuulu 
toreilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra eikä hän sammuta lampun sa-
vuavaa sydäntä, vaan tuo totuudenmukaisen tuomion. Hän ei sorru, ennen 
kuin on toteuttanut tuomion maan päällä. Hänen nimeensä kansat panevat 
toivonsa.” (9) yhdestä miehestä, Jaakobista, jota kutsuttiin myös israeliksi, 
juontui se, että koko teidän kansaanne kutsuttiin Jaakobiksi ja israeliksi. 
samalla tavalla johtuu kristuksesta, joka synnytti meidät Jumalalle, että 
meitä – aivan kuten Jaakobia, israelia, Juudaa, Joosefia ja Daavidia – kutsu-
taan todellisiksi Jumalan lapsiksi, ja sitä me olemmekin, koska me pidämme 
kristuksen käskyt.

124. näin heidän hämmentyvän, kun sanoin meidän olevan Jumalan lapsia. 
siksi ennakoin heidän kysymyksensä ja sanoin: – kuulkaa, miehet, kuinka 
pyhä Henki sanoo tästä kansasta, että kaikki sen jäsenet ovat korkeimman 
poikia, ja heidän kokouksessaan tämä kristus on itse läsnä kaikkien ihmis-
ten tuomarina. (2) Daavidin sanat kuuluvat teidän käännöksenne mukaan 
näin (ps. 82:1–8): ”Jumala seisoo jumalien kokouksessa ja on tuomarina 
jumalten joukossa: ’kuinka kauan te tuomitsette väärämielisesti ja puolu-
eellisesti? tuomitkaa orvon ja köyhän hyväksi, tehkää oikeutta kurjalle ja 
puutteessa elävälle. Vapauttakaa puutteessa elävä ja pelastakaa köyhä synti-
sen käsistä. He eivät tienneet eivätkä ymmärtäneet mitään, he harhailevat 
pimeässä. kaikki maan perustukset ovat järkkyvä.’ Minä sanoin: ’te olette 
kaikki jumalia ja korkeimman poikia. Mutta te kuolette niin kuin ihminen 
kuolee ja sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas!’ nouse, Jumala, tuomitse 
maan piiri, sillä sinä olet perivä kaikki kansat.” (3) niiden seitsemänkym-
menen kääntäjän versiossa sanotaan näin: ”katso, te kuolette kuin ihmiset 
ja sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas.” tässä tuodaan ilmi ihmisten, siis 
Aadamin ja Eevan, tottelemattomuus sekä yhden ruhtinaan, siis niin kut-
sutun käärmeen sortuminen. se sortui mitä suurimmassa määrin eksytet-
tyään Eevan.

(4) tarkoitukseni ei ollut kuitenkaan lainata tätä kohtaa tuosta syystä, 
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vaan osoittaa, että pyhä Henki nuhtelee ihmisiä, jotka oli luotu kärsimyk-
sestä ja kuolemasta osattomiksi kuten Jumala – kunhan vain pitäisivät hä-
nen käskynsä – ja katsottu sen arvoisiksi, että Jumala kutsuu heitä lapsik-
seen. kuitenkin nämä Aadamin ja Eevan tavoin aiheuttivat itselleen kuo-
leman, joten olkoon psalmin käännös millainen haluatte. Joka tapauksessa 
sillä on osoitettu, että ihmiset on katsottu sen arvoisiksi, että he voivat tulla 
jumaliksi ja heitä kaikkia voidaan kutsua Jumalan pojiksi ja että he tulevat 
tuomituksi ja saavat rangaistuksen, kuten Aadam ja Eevakin saivat. sen, että 
kristusta kutsutaan myös Jumalaksi, olen osoittanut monessa yhteydessä.

kristus on sana, jolla on monta nimeä

125. – Haluaisin kuulla teiltä, miehet, mikä voima on nimessä israel. koska 
he olivat hiljaa, minä jatkoin: – sanon mitä tiedän, sillä en pidä oikeana olla 
puhumatta silloin, kun tiedän. Minusta ei myöskään ole oikein peittää aja-
tuksiani silloin, kun epäilen teidän tietävän, mutta kateutenne tai kokemat-
tomuutenne vuoksi vaikenevan. pidän oikeana sanoa aina kaiken yksinker-
taisesti ja kieroilematta, kuten Herranikin on sanonut (Matt. 13:3–8 parr.): 
”kylväjä lähti kylvämään siementä. osa putosi tielle, osa ohdakkeisiin, osa 
kallioiseen paikkaan, osa hyvään maahan.” (2) täytyy siis puhua siinä toi-
vossa, että jossakin on hyvää maata, koska minun Herrani on tuleva väke-
vänä valtiaana ja vaativa kaikilta omaansa takaisin. Hän ei ole tuomitseva 
taloudenhoitajaansa, jos tunnistaa hänet siitä, että hän on tiennyt Herransa 
valtiaaksi, joka tullessaan vaatii omansa takaisin, on vienyt uskotut rahat 
pankkeihin eikä ainakaan ole kaivanut niitä maahan.

(3) tätä siis tarkoittaa israelin nimi: ”Mies, joka voittaa voiman”. sil-
lä isra tarkoittaa ’mies voittaa’ ja el on ’voima’. kertomus Jaakobin painista  
(1. Moos. 32:24–32) ennustaa salatulla tavalla, että kristus olisi toimiva 
näin tultuaan ihmiseksi. painiessaan Jaakobin kanssa hän ilmestyi tälle 
ihmisen hahmossa ja palveli siten isän tahtoa, vaikka olikin Jumala, koko 
luomakunnan esikoinen. (4) kun hän oli tullut ihmiseksi, kuten olen jo 
sanonut, paholainen – siis tuo käärmeeksi kutsuttu voima ja saatana – tuli 
hänen luokseen, kiusasi häntä ja yritti murtaa hänet vaatimalla häntä kun-
nioittamaan itseään. Mutta hän kukisti ja mursi saatanan osoittamalla tä-
män olevan paha, kun tämä Jumalan tahdosta luopuneena ja kirjoitusten 
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vastaisesti vaati itselleen Jumalalle kuuluvaa kunnioitusta. kristus vastasi 
saatanalle (Matt. 4:10; luuk. 4:8): ”on kirjoitettu: Herraa, Jumalaasi, si-
nun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.” silloin paholainen lähti 
hänen luotaan lyötynä ja tuomittuna. (5) tainnuttaessaan Jaakobin kos-
kettamalla hänen nivustaivettaan meidän kristuksemme ilmoitti ennalta, 
että hänet itsensä tainnutetaan, kun hän ottaa ristillä kantaakseen kivun ja 
kärsimyksen.

israel oli hänen nimensä alusta alkaen, ja tämän uuden nimen hän antoi 
autuaalle Jaakobille siunaten häntä omalla nimellään. näin hän julisti, että 
kaikki, jotka hänen kauttaan pakenevat isän turviin, ovat siunattu israel. 
Mutta te ette ole ymmärtäneet tästä mitään, ettekä ole edes valmistautunei-
ta ymmärtämään, koska olette Jaakobin lapsia lihallisen siemenen mukaan 
ja odotatte joka tapauksessa pelastuvanne. olen toistuvasti osoittanut, että 
tässäkin te petätte itseänne.

126. Mutta kuka onkaan tämä, jota on kerran kutsuttu suuren neuvoston 
enkeliksi, jota Hesekiel kutsui mieheksi, Daniel ihmisen pojaksi, Jesaja lap-
seksi, Daavid kristukseksi ja kunnioitettavaksi Jumalaksi, monet kristuk-
seksi ja kiveksi, salomo viisaudeksi, Mooses Joosefiksi, Juudaksi ja tähdeksi, 
sakarja auringonnousuksi sekä Jesaja edelleen kärsiväksi, Jaakobiksi, israe-
liksi, sauvaksi, versoksi, kulmakiveksi ja Jumalan pojaksi? – tryfon, jos te 
olisitte tunteneet hänet, minä sanoin, – te ette herjaisi häntä, joka on jo tul-
lut, syntynyt, kärsinyt ja astunut taivaaseen. Hän on myös tuleva takaisin, ja 
silloin teidän kaksitoista heimoanne valittavat. (2) Jos olisitte ymmärtäneet, 
mitä profeetat ovat sanoneet, te ette olisi kieltäneet hänen olevan Jumala, 
ainoan, syntymättömän ja nimeämättömän Jumalan poika.

Mooses sanoo jossakin kohden toisessa Mooseksen kirjassa näin  
(2. Moos. 6:2–4): ”Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle näin: ’Minä 
olen Herra. Minä olen ilmestynyt Abrahamille, iisakille ja Jaakobille heidän 
Jumalanaan, mutta en ole paljastanut heille nimeäni. Minä olen solminut 
heidän kanssaan liittoni.’” (3) Hän sanoo edelleen näin: ”Muuan mies paini 
Jaakobin kanssa.” Ja hän sanoo tämän miehen olleen Jumala, kun kertoo 
Jaakobin lausuneen näin: ”Minä näin Jumalan kasvoista kasvoihin ja jäin 
silti henkiin.” on myös kirjoitettu, että paikkaa, jossa Jumala paini Jaakobin 
kanssa, ilmestyi tälle ja siunasi hänet, kutsutaan nimellä ”Jumalan kasvot”.
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(4) Mooses jatkaa, että Jumala ilmestyi Abrahamille Mamren tammen 
luona, kun tämä istui keskipäivän aikaan telttansa ovella. sanottuaan tämän 
hän jatkaa näin (1. Moos. 18:2): ”Hän nosti katseensa ja näki kolmen mie-
hen seisovan edessään. nähtyään heidät hän juoksi heitä vastaan.” Vähän 
tuonnempana yksi heistä lupaa Abrahamille pojan (1. Moos. 18:13–14): 
”Miksi saara nauroi ja sanoi: ’Voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka 
olen näin vanha?’ onko Herralle mikään mahdotonta? Minä palaan ensi 
vuonna tarkalleen tähän samaan aikaan, ja silloin saaralla on poika.” niin 
he lähtivät Abrahamin luota. (5) Hän sanoo heistä edelleen näin (1. Moos. 
18:16): ”sitten miehet nousivat ja lähtivät sodomaan päin.” Hän, joka oli 
ja on, sanoi sitten Abrahamille näin (1. Moos. 18:17): ”Minä en salaa pal-
velijaltani Abrahamilta, mitä aion tehdä.” olen jo lainannut Moosesta ja 
selittänyt alusta alkaen, mitä hän kertoo. siitä on osoitettavissa, että kris-
tusta, joka ilmestyi isän ja Herran käskystä ja hänen tahtoaan palvellen 
Abrahamille, iisakille, Jaakobille sekä muille patriarkoille, on kirjoituksissa 
kutsuttu Jumalaksi.

(6) lisäsin edellä sanomaani jotakin, mitä en ollut vielä sanonut: – kan-
sa halusi syödä lihaa, ja Mooses oli menettänyt uskonsa häneen, jota tuos-
sakin kohdassa on kutsuttu enkeliksi ja joka lupasi, että Jumala antaa heille 
ylenpalttisesti syötävää. Hänen, joka on sekä Jumala että isän lähettämä 
enkeli, kuvataan silloin puhuneen näistä asioista ja tehneen tällaisia teko-
ja. kirjoitus sanoo näet näin (4. Moos. 11:23): ”Herra sanoi Moosekselle: 
’Eikö Herran käsi ole tarpeeksi? nyt saat tietää, saavuttaako minun sanani 
sinut vai ei.’” toisessa kohdassa hän sanoo näin (5. Moos. 31:2–3): ”Herra 
sanoi minulle: ’sinä et saa mennä tämän Jordanin yli. Herra, sinun Jumalasi, 
kulkee itse sinun edelläsi. Hän hävittää kansat […].

127. Myös muuta tämän kaltaista on sanottu lainsäätäjälle ja profeetoille. 
otaksun selittäneeni perusteellisesti myös sellaiset kohdat, joissa Jumala 
sanoo: ”Herra lähti Abrahamin luota” tai ”Herra puhui Moosekselle” tai 
”Herra astui alas katsomaan tornia, jonka ihmisten pojat olivat rakentaneet” 
tai ”Herra sulki nooan arkin ulkopuolelta”. Älkää kuvitelko, että syntymä-
tön Jumala itse olisi laskeutunut tai noussut minnekään. (2) nimeämätön 
isä ja kaikkeuden Herra ei saavu minnekään, ei kävele, nuku eikä nouse, 
vaan hän pysyy siinä samassa paikassa, missä hän onkaan, näkee ja kuulee 
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terävästi – ei kuitenkaan silmillä eikä korvilla, vaan sanomattomalla voi-
malla. Hän näkee kaiken ja tietää kaiken, eikä kukaan meistä jää hänel-
tä huomaamatta. Hän ei liiku eikä rajoitu yhteenkään paikkaan eikä koko 
maailmaan, sillä hän oli ennen kuin maailma syntyi.

(3) Hänkö puhuisi tai ilmestyisi jollekulle tai näyttäytyisi jollakin pik-
kuisella maatäplällä, kun kansa ei kyennyt siinailla katselemaan hänen 
kunniaansa, jonka hän oli lähettänyt? tai kun edes Mooses ei voinut astua 
tekemäänsä pyhäkkötelttaan, koska se oli täynnä Jumalan kirkkautta? tai 
kun pappi ei kestänyt seistä temppelin edessä salomon saattaessa liitonark-
kua Jerusalemin temppeliin, jonka salomo itse oli rakentanut?

(4) Ei Abraham, ei iisak, ei Jaakob eikä kukaan muukaan ihminen ole 
nähnyt isää ja nimeämätöntä kaikkeuden Herraa, joka on myös kristuk-
sen Herra. sen sijaan he näkivät hänet, joka oli hänen tahtonsa mukaisesti 
Jumala, koska oli hänen poikansa, hänen tahtoaan palveleva enkeli. Hänen 
isä on tahtonut syntyvän neitseestä ihmiseksi, ja hän ilmestyi myös ker-
ran tulena sen opetuksen yhteydessä, jonka Mooses sai kuulla pensaasta.  
(5) Jos me emme ymmärrä kirjoituksia näin, meidän täytyisi ajatella, ettei 
isä ja kaikkeuden Herra ollut taivaassa, kun tapahtui, mitä Mooses kirjoit-
taa (1. Moos. 19:24): ”Herra antoi sataa tulta ja tulikiveä sodoman päälle 
taivaasta Herran luota.” tai kun Daavid kirjoittaa näin (ps. 24:7): ”kohot-
takaa porttinne, te ruhtinaat, ja avartukaa, ikiaikaiset ovet, niin että kirk-
kauden kuningas voi tulla!” tai kun hän sanoo (ps. 110:1): ”istu oikealle 
puolelleni, kunnes panen vihollisesi korokkeeksi jalkojesi alle.”

128. lukuisilla edellä kerrotuilla seikoilla on jo osoitettu, että kristus on 
Herra ja [alusta ollut] Jumala Jumalan poika, joka aikaisemmin ilmestyi 
voimassa niin miehenä ja enkelinä kuin myös tulen kirkkaudessa – kuten 
pensaassa – sekä sodomaa vastaan langetetussa tuomiossa. toistin kaiken, 
minkä olin jo sanonut toisesta Mooseksen kirjasta, pensaan näystä ja Jee-
suksen [ Joosuan] nimen antamisesta. (2) Minä jatkoin: – Miehet, älkää 
luulko, että puhun näistä asioista toistuvasti pelkän puheliaisuuden vuok-
si. puhun siksi, että tiedän joidenkin haluavan ehättää tällaisten selitysten 
edelle. He sanovat, että kaikkeuden isän lähettämää voimaa, joka ilmestyi 
Moosekselle, Abrahamille tai Jaakobille, kutsutaan enkeliksi, koska se tu-
lee ihmisten luo ja koska hänen kauttaan isän käskyt ilmoitetaan ihmi-
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sille. Häntä kutsutaan toisinaan kirkkaudeksi, koska hän ilmestyy joskus 
valtavassa näyssä, toisinaan taas mieheksi ja ihmiseksi, koska hän ilmestyy 
sellaisissa muodoissa, joissa isä haluaa. Häntä kutsutaan sanaksi, koska hän 
vie isän sanomat ihmisille.

(3) He sanovat, että tämä voima on jakamaton ja isästä erottamaton, 
samalla tavalla kuin maan päällä paistavan auringon valon sanotaan olevan 
jakamaton ja erottamaton taivaalla olevasta auringosta. kun aurinko laskee, 
valo katoaa. samoin isä voi tahtoessaan lähettää voimansa ja palauttaa sen 
taas luokseen. He opettavat, että tällä tavalla hän loi myös enkelit.

(4) on kuitenkin osoitettu olevan enkeleitä, jotka ovat aina olleet olemassa 
eivätkä hajoa takaisin siihen, mistä ovat lähtöisin. samoin on monissa koh-
dissa osoitettu, että tämä voima, jota profeetallinen sana kutsuu myös Ju-
malaksi ja enkeliksi, ei ole auringon valon tapaan ainoastaan nimensä puo-
lesta eri asia kuin se, mistä on lähtenyt, vaan se on tietyssä mielessä myös 
lukumäärältään erilainen. tätä olen edellä selostanut lyhyesti. olen sanonut 
tämän voiman syntyneen isästä, hänen voimastaan ja tahdostaan. synty ei 
kuitenkaan ole irrallinen, ikään kuin isän olemus olisi jaettu – niin kuin 
mitkään muutkaan asiat eivät osiin purettuina ja jaettuina ole enää samoja 
kuin ennen jakamista. Annoin esimerkin tulesta, josta otetut tulet näemme 
toisina tulina. toinen tuli ei kuitenkaan ole yhtään vähäisempi kuin se tuli, 
josta voidaan sytyttää monia liekkejä ja joka silti pysyy aina samana.

129. lainaan taas sanoja, joita olen käyttänyt osoittaakseni tämän asian. 
sanoessaan (1. Moos 19:24): ”Herra antoi sataa taivaasta tulta Herran luo-
ta”, profeetallinen sana ilmaisee heitä olleen lukumäärältään kaksi: sen jon-
ka sanotaan laskeutuneen maan päälle katsomaan sodoman huutoa, sekä 
sen joka oli taivaissa ja joka myös on maan päällä olleen Herran Herra. Hän 
on isä ja Jumala ja on syynä siihen, että tämä toinenkin on voimallinen ja 
Herra ja Jumala.

(2) sana sanoo edelleen Jumalan puhuneen aikojen alussa (1. Moos 
3:22): ”Aadamista on tullut kuin yksi meistä.” sanat ”kuin yksi meistä” tar-
koittavat lukumäärää eikä niitä ole ymmärrettävä vertauskuvallisesti, niin 
kuin tätä yrittävät selittää viisastelijat, jotka eivät kykene puhumaan eivätkä 
ymmärtämään totuutta.

(3) Viisauden kirjassa sanotaan (sananl. 8:21–25): ”Jos ilmoitan teille 
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päivittäiset tapahtumat, muistan lukea ne ikuisista ajoista. ’Minut Herra loi 
teidensä aluksi, tekojaan varten. Ennen ikuisuutta, aikojen alussa hän vah-
visti asemani, ennen kuin loi maan ja syvyydet, ennen kuin vetten lähteet tu-
livat esiin, ennen kuin hän pani vuoret sijoilleen. Ennen kaikkia kukkuloita 
hän synnytti minut.’” (4) tämän sanottuani minä jatkoin: – Hyvät kuulijat, 
kuunnelkaa tarkasti ja ymmärtäkää. sana on ilmoittanut, että tämä selvästi 
ennen kaikkia luotuja syntynyt on isän synnyttämä. Jokaiselle lienee selvää, 
että synnytetty on lukumääräisesti toinen kuin se, joka on synnyttänyt.

kristityt saavat perintöosan ja juutalaiset syrjäytetään

130. kun kaikki olivat yhtä mieltä, minä sanoin: – ottaisin nyt esille joi-
takin katkelmia, joita en muistanut käsitellä aikaisemmin. kysymys on 
uskollisen palvelijan Mooseksen salatusta puheesta. siinä sanotaan näin  
(5. Moos. 32:43): ”iloitkaa, taivaat, hänen kanssaan, ja kunnioitakoot hän-
tä kaikki Jumalan enkelit.” lisäsin tähän vielä sitaatin jatkon: – ”riemuit-
kaa, pakanakansat, hänen kansansa kanssa, ja vahvistukoot hänessä kaikki 
Jumalan enkelit. Hän kostaa poikiensa veren; hän on kostava ja maksava 
samalla mitalla vihollisille. Hän on maksava takaisin niille, jotka vihaavat 
häntä, ja Herra on puhdistava kansansa maan.” (2) tämä tarkoittaa meitä 
pakanoita, joiden hän sanoo riemuitsevan hänen kansansa kanssa. Hänen 
kansansa puolestaan ovat Abraham, iisak, Jaakob ja profeetat sekä sanal-
la sanoen kaikki tuon kansan jäsenet, jotka ovat Jumalalle otolliset, mistä 
olemme edellä olleet yhtä mieltä. Me emme kuitenkaan kuule hänen puhu-
van kaikista teidän kansanne ihmisistä, koska tiedämme Jesajalta, että mato 
ja ikuinen tuli syövät Jumalaa vastaan rikkoneiden ruumiit. nämä [ruumiit] 
pysyvät kuitenkin kuolemattomina, jotta olisivat kaikkien nähtävillä.

(3) Miehet, minä sanoin, haluan vielä näiden asioiden lisäksi ottaa esiin 
joitakin Mooseksen sanoja, joista voitte käsittää, että Jumala on muinoin 
levittänyt kaikki ihmiset hajalleen kansojensa ja kieltensä mukaan. Hän 
otti kaikista kansoista omakseen teidän kansanne – kelvottoman, tottele-
mattoman ja uskosta osattoman. Hän osoitti, että kaikista kansoista valitut 
ihmiset ovat olleet kuuliaisia hänen tahdolleen kristuksen kautta, jota hän 
kutsuu Jaakobiksi ja nimittää israeliksi. siten myös kansojen täytyy, ku-
ten olen useasti sanonut, olla Jaakob ja israel. (4) sanoessaan ”riemuitkaa, 
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pakana kansat, minun kansani kanssa” hän jakaa heille saman perintöosan ja 
antaa heille saman nimen. puhuessaan heistä pakanakansoina ja sanoessaan 
heidän riemuitsevan hänen kansansa kanssa Jumala moittii teidän kansaan-
ne. samalla tavalla kuin te vihastutitte hänet palvomalla epäjumalia, samoin 
hän on katsonut nuo ennen epäjumalia palvelleet arvollisiksi tuntemaan 
hänen tahtonsa ja saamaan hänen perintönsä.

131. lainaan myös sanoja, joissa kerrotaan, miten Jumala jakoi kaikki kan-
sat. ne kuuluvat näin (5. Moos. 32:7–9): ”kysy isältäsi, niin hän ilmoittaa 
sinulle, ja vanhimmiltasi, niin he kertovat sinulle. kun korkein jakoi kansat 
ja levitti hajalleen Aadamin pojat, hän asetti pakanakansojen alueet israelin 
poikien luvun mukaan. Herran osuudeksi tuli hänen kansansa Jaakob ja 
israel hänen perintömaansa mitaksi.” tämän sanottuani kerroin, miten ne 
seitsemänkymmentä olivat kääntäneet: ”Hän asetti pakanakansojen alueet 
Jumalan enkelien luvun mukaan.” koska tämä ei mitenkään heikennä tul-
kintaani, voin viitata teidän käännökseenne.

(2) Jos te tahdotte myöntää totuuden, joudutte tunnustamaan, että 
me olemme uskollisempia Jumalaa kohtaan – me jotka Jumala on kutsu-
nut halveksitun ja mitä häpeällisimmän ristin salaisuuden kautta. tämän 
tunnustuksen, kuuliaisuuden ja hurskauden vuoksi paholainen ja hänen 
sotajoukkonsa, joita te olette auttaneet, ovat langettaneet meille jopa kuo-
lemantuomioita. Me kestämme kaiken kristuksemme tähden, jota emme 
kiellä äännähdykselläkään ja jonka kautta meidät on kutsuttu isän luokse 
ennalta valmistettuun pelastukseen. (3) Me olemme uskollisempia kuin te, 
jotka ”korotetulla käsivarrella” ja ”kirkkauden suurella ilmestymisellä” lu-
nastettiin Egyptin maasta, kun meri jakautui teille kahtia ja tuli kuivaksi 
tieksi. Hän surmasi teitä seuranneet valtavat sotajoukot annettuaan meren 
vyöryä niiden sekä komeiden sotavaunujen päälle, kun te olitte ensin pääs-
seet meren yli. teille hän myös loisti valopatsaana, jotta teillä toisin kuin 
millään muulla kansalla maailmassa olisi oma, pysyvä ja milloinkaan laske-
maton valonne. teille hän myös antoi sataa ravinnoksi taivaan enkelien lei-
pää, mannaa, jotta teidän ei tarvitsisi valmistaa leipää ruoaksenne. Merrassa 
hän teki teille veden makeaksi.

(4) kuten olen sanonut, teitä purreet käärmeet olivat merkki hänestä, 
josta tuli ristiinnaulittu. ( Jumala on nimittäin ilmoittanut teille kaikki salai-
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suudet jo ennen kuin niiden aika oli koittava, vaikka te olettekin aina osoit-
tautuneet kiittämättömiksi häntä kohtaan.) Esikuvana hänestä oli myös se, 
kun Mooses levitti kätensä ja kun Auses [Hoosea] nimettiin Jeesukseksi 
[ Joosuaksi], kun te taistelitte Amalekia vastaan. tämän tapahtuman Jumala 
käski kirjoittaa muistiin ja panna Jeesuksen nimen teidän kuultavaksenne, 
kun hän sanoi, että juuri tämä on hävittävä Amalekin muiston taivaan alta. 
(5) on ilmeistä, että Amalekin muisto säilyi vielä nunin pojan jälkeen. Mut-
ta kaikki nämä vertauskuvat julistettiin ennalta ristiinnaulitusta Jeesuksesta 
ja kaikesta siitä, mitä hänen kauttaan tapahtui. Hän hävittäisi pahat henget 
ja nämä pelkäisivät hänen nimeään. Myös kaikki vallat ja valtakunnat kat-
soisivat häntä kauhuissaan. ne, jotka kaikkien kansojen joukossa uskoisivat 
häneen, osoittautuisivat jumalaapelkääviksi ja rauhantahtoisiksi ihmisiksi. 
tryfon, edellä kertomani tekee tämän hyvin selväksi.

(6) kun te tahdoitte syödä lihaa, teille annettiin lukematon määrä viiri-
äisiä syötäväksi. teille pulppusi vettä kalliosta, pilvi pantiin seuraamaan teitä 
varjoksi helteeltä ja tuli suojasi teitä kylmyydeltä. näin ilmoitettiin ennalta, 
minkä kaltainen toinen ja uusi taivas kerran olisi. teidän sandaalienne nau-
hat eivät murtuneet, sandaalit eivät vanhentuneet eivätkä teidän vaatteenne 
kuluneet; jopa teidän lastenne vaatteet kasvoivat sama tahtia kuin he.

132. tästä huolimatta te teitte sonnin ja antauduitte harjoittamaan haureut-
ta vierasheimoisten tytärten kanssa sekä palvoitte epäjumalia. Vielä tämän-
kin jälkeen maa luovutettiin teille niin valtavalla voimanosoituksella, että 
tämän Jeesukseksi nimetyn miehen käskystä te näitte auringon seisahtavan 
taivaalla ja pysyvän siellä kolmeenkymmentäkuusi tuntia. Aika ajoin te sait-
te kokea muitakin voimatekoja. näistä haluan tässä yhteydessä ottaa esille 
yhden aivan erityisen, sillä se auttaa teitä tunnistamaan Jeesuksen, jonka me 
tiedämme kristukseksi, Jumalan pojaksi, ristiinnaulituksi, kuolleeksi, kuol-
leista herätetyksi ja taivaaseen nousseeksi sekä jälleen palaavaksi kaikkien 
ihmisten tuomariksi, aina Aadamia myöten.

(2) Minä sanoin: – te tiedätte, että viholliset Asdodista olivat varasta-
neet todistuksen teltan ja että pelottava ja parantumaton sairaus oli iskenyt 
heihin (1. sam. 5:1,6). He päättivät panna teltan vastikään vasikoineiden 
lehmien vetämiin vaunuihin saadakseen tietää, oliko sairaus iskenyt heihin 
Jumalan voimasta teltan takia ja halusiko hän sen vietäväksi takaisin sinne, 
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mistä se oli otettu. (3) niin he tekivät, ja lehmät, joita kukaan ei ohjan-
nut, eivät menneetkään paikkaan, josta teltta oli viety, vaan tietyn Auses- 
nimisen miehen pellolle. kuten edellä on mainittu, kyse oli samannimisestä 
miehestä kuin se, jonka nimi muutettiin Jeesukseksi ja joka johdatti kansan 
maahan ja jakoi sen heille arvalla. lehmät tulivat pellolle ja pysähtyivät sinne, 
mikä osoittaa teille, että voiman nimi ohjasi niitä (1. sam. 6:7–14). samaan 
tapaan aikaisemmin oli Egyptistä lähtenyttä kansaa johdettu sen miehen 
kautta, joka oli saanut nimen Jeesus ja jota oli aiemmin kutsuttu Auseeksi.

133. Vaikka te näitte ja saitte eri aikoina kokea kaikki nämä sekä monet 
muut odottamattomat ja ihmeelliset teot, profeetat ovat joutuneet tuo-
mitsemaan teidät jopa siitä, että olette uhranneet omia lapsianne pahoille 
hengille. kaiken tämän lisäksi te olette iljenneet – ja yhä julkeatte – tehdä 
yhtä häpeällisesti kristukselle. kaikesta tästä huolimatta koittakoon teille 
kaikille pelastus, kunhan otatte vastaan armon Jumalalta ja hänen kristuk-
seltaan. (2) Jumala tiesi ennalta teidän tekevän sellaista ja lausui profeetta 
Jesajan kautta kirouksen näillä sanoilla ( Jes. 3:9–15): ”Voi heitä! itseään 
vastaan he ovat tehneet pahan suunnitelman, kun he ovat sanoneet: ’sito-
kaamme vanhurskas, sillä hän on käynyt meille hankalaksi.’ siksi he saavat 
nauttia tekojensa hedelmiä. Voi lainrikkojaa! Hänen käy huonosti, hänen 
kättensä tekojen mukaan. Minun kansani, teidän verottajanne riistävät teitä 
ja teidän velkojanne ovat teitä hallitseva. (3) Minun kansani, ne jotka siu-
naavat teitä, eksyttävät teidät ja sekoittavat teidenne polut. Mutta nyt Herra 
nousee tuomiolle kansaansa vastaan ja hän itse on käyvä oikeutta kansan 
vanhinten ja hallitusmiesten kanssa. Miksi te poltitte minun viinitarhani ja 
miksi teidän taloissanne on köyhien omaisuutta? Miksi te teette vääryyttä 
kansaani vastaan ja miksi te häpäisette köyhiä?”

(4) sama profeetta on sanonut saman asian myös toisin sanoin ( Jes. 
5:18–25): ”Voi niitä, jotka raahaavat syntejään kuin pitkän köyden päässä 
ja rikoksiaan kuin ikeenalaisen hiehon vetoköydellä. He sanovat: ’lähesty-
köön nopeasti ja tulkoon pian voimaan israelin pyhän päätös, niin saamme 
sen nähdä!’ Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi, jotka 
kääntävät pimeyden valoksi ja valon pimeydeksi, karvaan makeaksi ja ma-
kean karvaaksi! Voi niitä, jotka ihailevat omaa älyään ja omasta mielestään 
ovat perin viisaita!
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(5) Voi teidän sankareitanne, jotka juovat viiniä, ja teidän mahtimie-
hiänne, jotka sekoittavat väkeviä juomia! lahjuksesta he tekevät jumalat-
toman syyttömäksi ja riistävät vanhurskaalta oikeuden. sen tähden: niin 
kuin olki syttyy hiilloksella ja palaa liekissä, niin lahoaa heidän juurensa ja 
heidän kukoistuksensa hajoaa tomuna ilmaan. sillä he eivät huolineet Her-
ra sebaotin lakia ja he uhmasivat Herran, israelin pyhän, sanaa. niin Herra 
sebaot vihastui kansalleen, kävi heihin käsiksi ja löi heitä. Hän järisyttää 
vuoret, ja heidän ruumiinsa ovat kuin jätteitä tien keskellä. kaiken tämän 
jälkeenkään he eivät ole kääntyneet, ja heidän kätensä on yhä koholla.”

(6) teidän kätenne on todella vieläkin koholla tekemään pahaa, koska 
te olette tappaneet kristuksen sitä silti katumatta. sen sijaan te vihaatte ja 
surmaatte meitä aina kun vain voitte – meitä, jotka olemme hänen kauttaan 
panneet uskomme Jumalaan ja kaikkeuden isään. te kiroatte lakkaamatta 
häntä sekä niitä, jotka ovat hänestä lähtöisin – meitä, jotka rukoilemme tei-
dän ja ylipäänsä kaikkien ihmisten puolesta. näin meidän kristuksemme 
ja Herramme on opettanut meitä tekemään, kun hän käski meitä rukoile-
maan myös vihollisten puolesta sekä rakastamaan niitä, jotka vihaavat, ja 
siunaamaan niitä, jotka kiroavat.

134. Jos sekä teidän profeettojenne opetukset että kristuksen omat ope-
tukset saattavat teidät häpeään, teidän on parempi seurata Jumalaa kuin 
ymmärtämättömiä ja sokeita opettajianne, jotka vielä nytkin sallivat, että 
teillä kullakin on jopa neljä tai viisi vaimoa. Jos joku näkee kauniin naisen 
ja haluaa hänet itselleen, he kertovat israeliksi kutsutun Jaakobin ja mui-
den patriarkkojen teoista ja sanovat, etteivät monta vaimoa ottavat miehet 
syyllisty mihinkään väärään. He ovat kelvottomia ja ymmärtämättömiä 
näissä asioissa. (2) kuten olen sanonut, jokaisessa tämän kaltaisessa teossa 
toteutuvat suurten salaisuuksien mukaiset suunnitelmat, ja kerron teille, 
mikä ennalta julistettu suunnitelma toteutui Jaakobin avioliitoissa. siten 
te saatte tämänkin tapauksen osalta tietää, etteivät teidän opettajanne ole 
koskaan nähneet yhtäkään jumalallista syytä, jonka vuoksi kukin teko on 
tapahtunut, vaan yksinomaan maallisia ja katoavia intohimoja. kuunnelkaa 
tarkasti, mitä sanon.

(3) Jaakobin avioliitot olivat sen teon esikuvia, jonka kristus oli aika-
naan toteuttava. Jaakobin ei sallittu mennä yhdellä kertaa naimisiin kahden 
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sisaruksen kanssa. niin hän palveli labania seitsemän vuotta toisen tyttären 
vuoksi ja tultuaan nuoremman vuoksi petetyksi hän palveli vielä seitsemän 
vuotta. lea on teidän kansanne ja synagoganne, rakel taas meidän kirk-
komme. näiden ja kummankin palvelijoiden vuoksi kristus on palvellut 
aina tähän saakka. (4) kun nooa antoi kahdelle pojalleen kolmannen jälke-
läiset orjiksi, kristus puolestaan on tullut asettamaan ennalleen niin vapaat 
lapset kuin näiden orjatkin ja katsonut heistä arvollisiksi kaikki ne, jotka 
pitävät hänen käskynsä. samalla tavalla kaikki Jaakobin pojat, niin vapaista 
naisista kuin orjistakin syntyneet, ovat kaikki hänen poikiaan ja sellaisina 
samanarvoisia. kullakin näistä oli järjestyksen ja ennaltatietämisen mukaan 
oma ennalta ilmoitettu asemansa.

(5) Jaakob palveli labania täplikkäiden ja kirjavien karjaeläinten vuoksi. 
Myös kristus palveli aina ristin orjuuteen saakka kaikista kansoista tulevien 
monenlaisten ja monennäköisten ihmisten vuoksi, kun hän hankki heidät 
omikseen veren ja ristin salaisuuden kautta. lean silmät olivat heikot, kuten 
ovat teidänkin sielunne silmät kovin heikot. rakel varasti labanin jumalan-
kuvat ja on pitänyt ne kätkössä tähän päivään saakka. niin mekin olemme 
kadottaneet isiemme aineelliset jumalat. (6) koko ajan Jaakobin veli vihasi 
häntä. Myös te ja ylipäänsä kaikki muut ihmiset vihaatte nyt meitä ja mei-
dän Herraamme itseään, vaikka me olemme luonnostamme kaikkien veljiä. 
Jaakobia kutsuttiin israeliksi, ja on osoitettu, että myös kristus, joka on Jee-
sus ja jota kutsutaan Jeesukseksi, on israel.

135. Ettekö te kuule, että kristus on todella ikuinen kuningas, kun kirjoitus 
sanoo ( Jes. 43:15): ”Minä olen Herra Jumala, israelin pyhä, joka olen teh-
nyt tiettäväksi teidän kuninkaanne israelin.” te tiedätte hyvin, ettei Jaakob, 
iisakin poika ollut koskaan kuninkaana. siksi kirjoitus selittää meille, ketä 
kuningasta Jaakobilla ja israelilla tarkoitetaan ( Jes. 42:1–4): (2) ”Jaakob on 
minun palvelijani, jota minä tuen, ja israel on minun valittuni, jonka minun 
sieluni hyväksyy. Minä olen laskenut henkeni hänen ylleen, ja hän on toteut-
tava tuomion kansojen keskuudessa. Hän ei huuda eikä hänen ääntään kuul-
la ulkona. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, eikä hän sammuta lampun 
savuavaa sydäntä, kunnes on vienyt tuomion voittoon. Hän on loistava eikä 
murru, ennen kuin on toteuttanut tuomion maan päällä. Hänen nimeen-
sä pakanakansat panevat toivonsa.” (3) Eivät kai pakanakansat ole panneet 
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toivoaan patriarkka Jaakobiin, vaan pikemminkin kristukseen, kuten te itse-
kin? koska israel ja Jaakob tarkoittavat kristusta, niin mekin, jotka olemme 
kristuksen lanteilta lähteneet, olemme todellinen israelin kansa.

(4) kuunnelkaamme vielä tarkkaavaisesti tätä puhetta ( Jes. 65:9–12): 
”Jaakobin siemenestä ja Juudasta minä kasvatan jälkeläisiä, ja he perivät py-
hän vuoreni. Minun valittuni ja palvelijani perivät sen ja asuvat siellä. laumat 
käyvät vesametsässä, ja Akorinlaaksosta on tuleva nautakarjan lepopaikka 
kansalle, joka on etsinyt minua. Mutta teidät, jotka olette hylänneet minut ja 
unohtaneet pyhän vuoreni, kattaneet pöydän pahoille hengille ja täyttäneet 
sekoitusmaljan riivaajalle, minä annan miekan omiksi. te kaikki kaadutte 
teuraina, sillä minä kutsuin teitä, mutta te ette kuunnelleet, vaan teitte sitä, 
mikä on pahaa minun silmissäni ja valitsitte sen, mikä on vastoin tahtoani.”

(5) näin siis sanotaan kirjoituksessa. ymmärrätte itsekin, että Jaakobin 
siemen, josta tässä puhutaan, ei ole teidän kansanne niin kuin saattaisi olet-
taa. Ei ole mahdollista, että Jaakobin siementä olevien sisäänpääsyn jälkeen 
jäisi vielä tilaa Jaakobin jälkeläisille tai että Jumala, joka nuhtelee kansaa 
kelvottomaksi saamaan perinnön, hyväksyisikin heidät ja lupaisi sen heil-
le jälleen. (6) sen sijaan asia on, kuten profeetta sanoo ( Jes. 2:5–6): ”nyt, 
Jaakobin lapset, tulkaa ja vaeltakaa Herran valossa! Hän on hylännyt kan-
sansa, Jaakobin suvun, koska heidän maansa on täynnä ennustajia ja entei-
den selittäjiä.” tämänkin perusteella meidän täytyy huomata, että on kaksi 
Juudan siementä ja kaksi kansaa, kuten on kaksi Jaakobin sukuakin, toinen 
verestä ja lihasta, toinen taas uskosta ja Hengestä syntynyt.

136. kuulkaa nyt, miten hän sanoo tuolle toiselle kansalle vähän yllä mai-
nittua kohtaa edempänä ( Jes. 65:8): ”niin kuin tertusta löydetään rypäle ja 
sanotaan: ’Älkää hävittäkö sitä, sillä siinä on siunaus’, samalla tavalla minä 
teen palvelijani vuoksi. Hänen vuokseen minä en hävitä kaikkia.” tämän 
jälkeen hän jatkaa ( Jes. 65:9): ”Jaakobin siemenestä ja Juudasta minä kasva-
tan jälkeläisiä.” Jos hän vihastuu heille tällä tavalla ja uhkaa jättää heistä jäl-
jelle vain harvoja, on selvää, että hän ilmoittaa kasvattavansa jälkeläisikseen 
joitakuita muita, jotka asuvat hänen vuorellaan. (2) nämä ovat ne, jotka hän 
sanoo kylvävänsä ja synnyttävänsä. te nimittäin ette ota hänen kutsuaan 
vastaan ettekä kuuntele, kun hän puhuu, vaan olette tehneet sitä, mikä on 
pahaa Herran silmissä.
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teidän pahuutenne huippu on siinä, että te vihaatte vanhurskasta, jonka 
olette surmanneet, sekä niitä, jotka ovat häneltä saaneet lahjaksi sen mitä 
ovat, nimittäin hurskaita, oikeamielisiä ja ihmisystävällisiä. siksi Herra sa-
noo ( Jes. 3:9–10): ”Voi heitä! itseään vastaan he ovat tehneet pahan suun-
nitelman, kun he ovat sanoneet: ’raivatkaamme vanhurskas pois tieltä, sillä 
hän on käynyt meille hankalaksi.’” (3) te ette tosin ole uhranneet Baalil-
le, kuten teidän isänne, ettekä tehneet uhrikakkuja varjoisille ja korkeille 
paikoille taivaan sotajoukkoja varten, mutta te ette ole ottaneet Jumalan 
kristusta vastaan. se, joka ei häntä tunne, ei myöskään tunne Jumalan tah-
toa. se, joka solvaa ja vihaa häntä, ilmiselvästi vihaa ja solvaa myös hänen 
lähettäjäänsä. se, joka ei usko häneen, ei usko profeettojen julistusta, koska 
nämä saarnasivat ja julistivat häntä kaikille.

137. Veljet, älkää puhuko mitään pahaa tuosta ristiinnaulitusta, älkää pil-
katko haavoja, joiden kautta kaikki voivat parantua, kuten me olemme pa-
rantuneet. teille olisi hyväksi vakuuttua kirjoitusten sanoista ja ympärilei-
kata pois kovasydämisyytenne – ei kuitenkaan sillä ympärileikkauksella, 
joka teillä on luontaisen vakaumuksenne vuoksi. se oli nimittäin annettu 
merkiksi eikä vanhurskaaksi teoksi, kuten kirjoituksen sanat pakottavat 
tunnustamaan. (2) Myöntykää siis tähän, älkääkä herjatko Jumalan poikaa. 
Älkää antautuko opettajienne fariseusten taivuttamina pilkkaamaan israe-
lin kuningasta, kuten teidän synagogienne esimiehet opettavat teitä teke-
mään rukouksen jälkeen. Jos kerran (sak. 2:12) ”se, joka koskee Jumalalle 
mieluisaan, koskee hänen silmäteräänsä”, paljon enemmän tekee se, joka 
kajoaa hänen rakastettuunsa. on jo riittävän selvästi osoitettu, että tämä 
puhuu hänestä.

(3) kun he pysyivät edelleen vaiti, minä sanoin: – ystävät, nyt minä lai-
naan kirjoituksia niiden seitsemänkymmenen miehen tekemän käännöksen 
mukaan. kun olen aiemmin lainannut niitä teidän käännöksenne mukaan, 
olen yrittänyt päästä selvyyteen teidän näkemyksestänne. tarkoitan tällä 
kirjoitusta, jossa sanotaan ( Jes. 3:9–10): ”Voi heitä! itseään vastaan he ovat 
tehneet pahan suunnitelman, kun he ovat sanoneet…”, ja jatko seitsemän-
kymmenen kääntäjän mukaan: ”…raivatkaamme vanhurskas pois tieltä, 
sillä hän on käynyt meille hankalaksi.” keskustelun alussa lainasin teidän 
versiotanne: ”kun he ovat sanoneet: ’sitokaamme vanhurskas, sillä hän on 
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käynyt meille hankalaksi.’” (4) te olette kuitenkin puuhanneet muuta, et-
tekä minusta näytä kuunnelleen näitä sanoja tarkkaavaisesti. Mutta koska 
päivä on jo päättymässä ja aurinko laskemassa, lisään vielä yhden asian ja lo-
petan sitten. tämän saman olen sanonut jo aikaisemminkin, mutta minusta 
näyttää oikealta palata siihen vielä kerran.

138. Minä sanoin: – Miehet, te tiedätte Jumalan sanoneen Jesajan kirjassa 
Jerusalemille näin ( Jes. 54:8–9): ”nooan vedenpaisumuksen aikana minä 
pelastin sinut.” näillä sanoilla Jumala tarkoitti, että vedenpaisumuksen ai-
kana pelastettujen ihmisten salaisuus tuli esille. Vanhurskas nooa pelastui 
muiden ihmisten – vaimonsa, kolmen poikansa sekä näiden vaimojen – 
kanssa vedenpaisumuksen aikana. Heitä oli yhteensä kahdeksan, mikä viit-
taa vertauskuvallisesti kahdeksanteen päivään, jona meidän kristuksemme 
ilmestyi noustuaan kuolleista. Voimassa se päivä on aina ensimmäinen.

(2) kristuksesta, joka on koko luomakunnan esikoinen, on tullut toi-
sen kansan hallitsija. sen hän on uudesti synnyttänyt veden, uskon ja puun 
kautta, ja puu on ristin salaisuus. Vastaavalla tavalla nooa pelastui puun 
avulla ollessaan perheensä kanssa veden varassa. kun profeetta on sanonut: 
”Minä pelastin sinut nooan aikoina”, hän puhuu – kuten olen jo huoma-
uttanut – kansalle, joka on samalla tavalla uskollinen Jumalalle ja jolla on 
nämä vertauskuvat hallussaan. Mooseksellakin oli sauva kädessään, kun 
hän johdatti teidän kansanne meren halki. (3) te luulette, että hän sanoi 
tämän yksin teidän kansallenne tai maalle. kirjoitus kuitenkin sanoo, että 
koko maan piiri joutui vedenpaisumuksen alle ja että vesi kohosi viisitoista 
kyynärää vuortenhuippujen yläpuolelle. on sen vuoksi ilmeistä, ettei Juma-
la puhunut maalle, vaan kansalle, joka tottelee häntä ja jolle hän on ennalta 
valmistanut leposijan Jerusalemiin, kuten kaikki vedenpaisumusta koskevat 
vertauskuvat ovat ennalta osoittaneet. tarkoitan tätä: veden, uskon ja puun 
kautta ennalta valmistautuneet ja synneistään parannuksen tekevät ihmiset 
pääsevät Jumalan tulevaa tuomiota pakoon.

139. Myös toinen nooan aikana ennustettu salaisuus on käynyt toteen, 
vaikka te ette sitä tunnekaan. lausumassaan siunauksessa nooa siunaa 
kaksi poikaansa mutta kiroaa [kolmannesta syntyneen] pojanpoikansa. 
profeetallinen Henki ei halunnut kirota poikaa, jonka Jumala oli siunannut 
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muiden mukana. koska synnin rangaistus oli kuitenkin tuleva kaikkien isän 
alastomuutta nauraneen pojan jälkeläisten osaksi, kirous pantiin alkamaan 
jälkeläispojasta. (2) sanomalla näin hän ilmoitti ennalta, että seemin jäl-
keläiset pitävät hallussaan kanaanin omaisuutta ja asumuksia. Jafetin jäl-
keläiset puolestaan riistävät ne seemin jälkeläisiltä, samoin kuin nämä itse 
olivat riistäneet ne kanaanin pojilta. (3) kuulkaa miksi näin tapahtui. te, 
jotka polveudutte seemistä, hyökkäsitte Jumalan tahdon mukaan kanaanin 
poikien maahan ja otitte sen haltuunne. on selvää, että sitten hyökkäsivät 
Jafetin pojat Jumalan tuomion mukaan, riistivät maan teiltä ja ottivat sen 
haltuunsa.

näin on kirjoitettu (1. Moos. 9:24–27): ”nooa selvisi viinistä ja sai tie-
tää, mitä hänen nuorin poikansa oli tehnyt hänelle. Hän sanoi: ’kirottu ol-
koon kanaan, tulkoon hänestä veljiensä palvelija.’ Ja hän sanoi vielä: ’siu-
nattu olkoon Herra, seemin Jumala, ja kanaan olkoon hänen palvelijansa. 
Jumala tehköön laajaksi Jafetin suvun, ja saakoon se asua seemin majoissa, 
ja kanaan olkoon sen palvelija.’” (4) seemin ja Jafetin kansa sai kumpikin 
siunauksen. seemin jälkeläiset saivat ensin kanaanin asumukset haltuun-
sa, sitten Jafetin jälkeläisten ennustettiin ottavan heiltä haltuunsa saman 
omaisuuden. kanaanin kansa pantiin palvelemaan näitä kahta kansaa.

kristus on saapunut kaikkivaltiaan isän hänelle antaman voiman mu-
kaan ja kutsunut ystävyyteen, siunaukseen, parannuksen tekemiseen ja rin-
nakkain elämiseen. kuten on jo osoitettu, hän on luvannut, että kaikki pyhät 
saavat kerran asua samassa maassa ja pitää sitä hallussaan. (5) siten kaikki 
ihmiset kaikkialla, olivatpa orjia tai vapaita, jotka uskovat kristukseen ja 
ovat tulleet tuntemaan hänen ja profeettojen sanoissa olevan totuuden, tie-
tävät olevansa kerran hänen kanssaan siinä maassa ja perivänsä ikuisen ja 
katoamattoman osan.

140. siten myös Jaakob, kuten olen edellä sanonut, oli itsekin kristuksen 
esikuva, kun otti vaimoikseen kahden vapaan vaimonsa kaksi orjatarta ja sai 
näistä poikia. tämä ilmoitti ennalta sitä, että kristus ottaa vastaan vapaiden 
tapaan myös kaikki ne Jafetin suvun jäsenet, jotka ovat kanaanin jälkeläisiä, 
ja tekevä heistä täysiä perillisiä. te ette voi ymmärtää, että me olemme näitä 
perillisiä, koska te ette voi juoda Jumalan elävästä lähteestä. kuten kirjoi-
tus sanoo ( Jer. 2:13), te juotte murtuneista astioista, jotka eivät pidä vettä.  



Justinos Marttyyri266

(2) teidän opettajanne ovat teidän vahingoksenne lävistäneet nämä murtu-
neet ja vettä pitämättömät astiat, kuten kirjoitus selvästi sanoo ( Jes. 29:13; 
vrt. Matt. 15:9): ”He opettavat ihmisten käskyjä ja opetuksia.”

tämän lisäksi he pettävät itseään ja teitä luulemalla, että ikuinen valta-
kunta annetaan ilman muuta hajaannuksessa eläville Abrahamin jälkeläisil-
le, vaikka nämä olisivatkin syntisiä, uskottomia ja Jumalaa tottelemattomia. 
kirjoitukset ovat osoittaneet, ettei näin ole. (3) Eikö Jesaja ole sanonut näin 
( Jes. 1:9): ”Ellei Herra sebaot olisi säästänyt meistä siementä, meidän olisi 
käynyt kuin sodoman ja gomorran.” Ja Hesekiel (Hes. 14:20; 18:2): ”Vaik-
ka nooa, Jaakob ja Daniel rukoilisivat poikiensa tai tyttäriensä puolesta, 
sitä ei suoda heille. isä ei tuhoudu poikansa eikä poika isänsä puolesta, vaan 
kukin on tuhoutuva omaan syntiinsä ja kukin on pelastuva omien vanhurs-
kaiden tekojensa perusteella.” Ja taas Jesaja ( Jes. 66:24): ”He näkevät niiden 
ruumiit, jotka ovat tehneet syntiä. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, tuli, 
joka niitä nuolee, ei sammu. He ovat kauhistava näky koko ihmissuvulle.”  
(4) Eikö meidän Herramme ole sanonut lähettäjänsä, isän ja kaikkeuden 
Valtiaan tahdon mukaan (Matt. 8:11–12): ”He tulevat niin lännestä kuin 
idästä ja käyvät taivasten valtakunnassa aterialle yhdessä Abrahamin, iisa-
kin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heite-
tään ulos pimeyteen.”

Ei ole kuitenkaan Jumalan syy, että nämä, jotka on ennalta tiedetty ju-
malattomiksi, tulevat pahoiksi, olivatpa he enkeleitä tai ihmisiä. olen jo 
edellä osoittanut, että jokainen on omasta syystään sellainen, jollaiseksi on 
paljastuva.

Juutalaisia kehotetaan parannukseen

141. Jotta teillä ei olisi veruketta sanoa, että kristuksen täytyi tulla ristiin-
naulituksi tai että teidän kansanne keskuudessa on syntisiä, eikä muulla ta-
voin olisi voinutkaan tapahtua, olen jo edellä lyhyesti puhunut tästä asiasta. 
Jumala tahtoi luoda enkelit ja ihmiset sellaisiksi, että vanhurskauden teke-
minen olisi heidän omassa vallassaan, koska hän halusi saada heidät totte-
lemaan tahtoaan. Hän halusi antaa heille järjen, jotta he tietäisivät, kuka 
heidät on synnyttänyt ja kenen tähden he ovat olemassa, vaikka eivät aikai-
semmin olleet. Hän halusi antaa heille lain, jonka perusteella voisi tuomita 
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heidät, jos he toimivat todellista järkeä vastaan. omasta syystämme me, 
ihmiset ja enkelit, tulemme tuomituiksi, jos teemme pahaa emmekä hyvissä 
ajoin tee parannusta.

(2) Jumalan sana ilmoittaa ennalta, että jotkut enkelit ja ihmiset ovat 
ehdottomasti saava rangaistuksen, koska hän on tiennyt heidän olevan 
peruuttamattomasti pahoja. Hän on ennalta sanonut näin, mutta ei siksi, 
että Jumala olisi tehnyt heidät sellaisiksi. näin ollen kaikki, jotka haluavat, 
voivat saada osakseen Jumalan armon, jos vain tekevät parannuksen. Hei-
dät sana julistaa ennalta autuaiksi (ps. 32:2): ”Autuas se, jolle Herra ei lue 
syntiä.” tämä tarkoittaa, että se joka tekee parannuksen synneistään, saa 
Jumalalta anteeksiantamuksen – ei kuitenkaan sillä tavalla kuin te ja jotkut 
muut teidän kaltaisenne itseänne pettäen väitätte, että vaikka he olisivatkin 
syntisiä, Herra ei ole lukeva heille syntiä, koska he tuntevat Jumalan.

(3) tästä todistaa meille Daavidin ylvästelystä johtunut rikkomus, joka 
annettiin hänelle anteeksi, kun hän valitti ja itki siten kuin on kirjoitettu. 
Jos tälle suurelle kuninkaalle, voidellulle ja profeetalle ei annettu anteeksi 
ennen kuin hän oli tehnyt parannuksen, vaan vasta kun hän oli itkenyt ja 
tehnyt tämän kaiken, kuinka saastaisilla ja täysin turmeltuneilla voisi olla 
toivo siitä, ettei Herra lue heille syntiä, elleivät he itkien ja valittaen tee pa-
rannusta? (4) Miehet, tämä Daavidin ainoa, Urian vaimon tapauksessa teh-
ty rikkomus (2. sam. 11:27) osoittaa, ettei patriarkoilla ollut useita vaimoja 
haureuden vuoksi, vaan siksi, että tietty suunnitelma ja kaikki salaisuudet 
toteutettiin heidän kauttaan. Jos olisi sallittua ottaa vaimoksi kenet tahansa, 
miten tahansa tai ottaa kuinka monta vaimoa tahansa, kuten tekevät teidän 
kansanne miehet, asuivatpa lähellä tai kaukana, ja ottavat avioliiton nimissä 
vaimoja itselleen, mihin sitten asettuvatkin asumaan tai minne tahansa hei-
dät lähetetäänkin – paljon heitä enemmän Daavidilla olisi ollut lupa tehdä 
niin.

(5) tämän sanottuani, parahin Marcus pompeius, minä lopetin.
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Justinos jättää jäähyväiset

142. odotettuaan hetken tryfon sanoi: – ymmärrät, ettei aikomuksenam-
me ollut alun perin kokoontua näiden asioiden äärelle. Myönnän, että olen 
ollut hyvin tyytyväinen keskusteluumme ja uskon näiden miesten olevan 
kanssani samaa mieltä. saimme enemmän kuin odotimme tai oli ylipään-
sä mahdollista odottaa. Jos voisimme keskustella useammin tällä tavoin, 
meidän olisi helpompi tutkia kirjoituksia. Vaikka olet lähdössä ja odotat 
minä päivänä tahansa pääseväsi purjehtimaan, älä lähdettyäsi epäröi muis-
taa meitä ystävinäsi.

(2) Minä sanoin: – Jos olisin jäänyt, olisin omasta puolestani halunnut 
jatkaa näitä keskusteluja päivittäin. lähden kuitenkin pian, jos Jumala sallii 
ja on suosiollinen. siksi minä kehotan teitä oman pelastuksenne tähden 
ryhtymään tähän todella suureen taisteluun ja asettamaan kaikkivaltiaan 
Jumalan kristuksen arvossa määrätietoisesti teidän opettajienne edelle.

(3) sitten he lähtivät ja toivottivat minulle turvallista purjehdusmatkaa 
ja säästymistä kaikelta pahalta. Minä puolestani esitin oman toivotukseni 
sanomalla: – Miehet, minä en voi toivoa teille mitään parempaa kuin että te 
tämän tien kautta tietäisitte, että jokaiselle ihmiselle on annettu [tehtäväksi 
saavuttaa onnellisuus] ja että te varauksetta uskoisitte kuten me, että meillä 
on Jumalan kristus.



Justinoksen marttyyrikuolema

pyhien marttyyrien Justinoksen, kharitonin, 
khariteen, Euelpistoksen, Hieraxin, paionin ja 

liberianoksen marttyyrikuolema

1. kun epäjumalanpalveluksen laittomat esitaistelijat olivat vallassa, laa-
dittiin sekä rooman kaupungissa että sen ympäristössä jumalattomia sää-
döksiä hurskaita kristittyjä vastaan, niin että heitä pakotettiin uhraamaan 
juomauhreja turhille epäjumalille. (2) niin nämä unohtumattomat pyhät 
miehet otettiin kiinni ja vietiin rooman prefektin rusticuksen eteen.

2. kun heidät oli tuotu tuomioistuimen eteen, prefekti rusticus sanoi 
Justinokselle: ”tottele heti paikalla jumalia ja ole kuuliainen keisareille.”  
(2) Justinos sanoi: ” nuhteetonta ja moitteetonta on totella pelastajamme 
Jeesuksen kristuksen käskyjä.” (3) prefekti rusticus sanoi: ”Mitä oppeja 
sinä tunnustat?” Justinos sanoi: ”pyrin oppimaan kaikki opit, mutta liityin 
lopulta kristittyjen totuudellisiin opetuksiin, vaikka ne eivät olekaan väärien 
käsitysten edustajien mieleen.” (4) prefekti rusticus sanoi: ”sinä surkimus, 
sellaisetko opit sinua miellyttävät?” Justinos sanoi: ”kyllä, minä seuraan nii-
tä oikeaoppisesti.” (5) prefekti rusticus sanoi: ”Mikä se oppi on?” Justinos 
sanoi: ”Me palvomme kristittyjen Jumalaa, jonka me tunnustamme olevan 
alusta alkaen yksi, koko luomakunnan, niin näkyvän kuin näkymättömän, 
luoja ja muovaaja. Me palvomme myös Jumalan poikaa, Herraa Jeesusta 
kristusta, jonka profeetat olivat ennalta julistaneet saapuvan ihmissuvun 
pelastuksen airueksi ja hyvien oppien opettajaksi. (6) Minä olen vain ihmi-
nen, ja uskon voivani sanoa mitättömän vähän hänen rajattomasta jumaluu-
destaan. Minä tunnustan profeetallisen voiman, (7) sillä se oli ennustettu 
hänestä, jonka minä nyt sanon olevan Jumalan poika. tiedän nimittäin, että 
jo kauan sitten profeetat ennustivat hänen ilmestyvän ihmisten keskelle.”
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3. prefekti rusticus sanoi: ”Missä te kokoonnutte?” Justinos sanoi: ”Missä 
kukin parhaaksi näkee ja kykenee. kuvitteletko todellakin, että me kaikki 
kokoonnumme aina samassa paikassa? Emme tietenkään! kristittyjen Ju-
mala nimittäin ei ole paikkaan sidottu, vaan näkymätön Jumala, joka täyt-
tää taivaan ja maan. kristityt kaikkialla palvovat ja kunnioittavat häntä.”  
(2) prefekti rusticus sanoi: ”sano, missä te kokoonnutte ja millaiseen paik-
kaan te keräätte oppilaanne?” (3) Justinos sanoi: ”Minä asun erään Mar-
tinuksen yläpuolella, timotinuksen kylpylän luona. olen nyt roomassa 
toista kertaa ja koska olen koko tämän ajan asunut siellä, en tunne muuta 
kokoontumispaikkaa kuin sen. kun joku on halunnut tulla luokseni, olen 
tehnyt hänet osalliseksi totuuden opeista.” (4) rusticus sanoi: ”sinä siis olet 
kristitty?” Justinos sanoi: ”kyllä, minä olen kristitty!”

4. prefekti rusticus sanoi kharitonille: ”sano vielä, khariton, oletko sinä-
kin kristitty?” khariton sanoi: ”olen kristitty Jumalan käskystä!” (2) prefekti 
rusticus sanoi khariteelle: ”Entä sinä, kharites?” kharites sanoi: ”olen kris-
titty Jumalan armosta!” (3) prefekti rusticus sanoi Euelpistokselle: ”Mikä 
sinä olet, Euelpistos?” Euelpistos, joka oli keisarin palvelusväkeä, vastasi: 
”Myös minä olen kristitty, kristuksen vapauttama ja samasta toivosta osal-
linen, kristuksen armosta!” (4) prefekti rusticus sanoi Hieraxille: ”oletko 
sinäkin kristitty?” Hierax sanoi: ”kyllä, kristitty olen, ja palvon ja kunnioitan 
samaa Jumalaa!” (5) prefekti rusticus sanoi: ”Justinosko teidät on tehnyt 
kristityiksi?” Hierax sanoi: ”Minä olen ollut kristitty jo kauan ja kristittynä 
pysyn.” (6) paion nousi seisomaan ja sanoi: ”Myös minä olen kristitty!” pre-
fekti rusticus sanoi: ”kuka sinua on opettanut?” paion sanoi: ”Me olemme 
saaneet tämän hyvän tunnustuksen vanhemmiltamme!” (7) Euelpistos sanoi: 
”olen mielelläni kuullut Justinoksen opetusta, mutta myös minä olen saa-
nut vanhemmiltani kristittyjen opin!” prefekti rusticus sanoi: ”Missä sinun 
vanhempasi ovat?” Euelpistos sanoi: ”kappadokiassa.” (8) rusticus sanoi 
Hieraxille: ”Missä sinun vanhempasi ovat?” tämä vastasi: ”Meidän todel-
linen isämme on kristus ja äitinämme on usko häneen. Minun maalliset 
vanhempani ovat kuolleet, ja olen muuttanut tänne fryygian ikonionista.” 
(9) prefekti rusticus sanoi liberianokselle: ”Mitä sinä sanot? oletko sinä 
kristitty? Etkö sinä kunnioita jumalia?” liberianos sanoi: ” Minäkin olen 
kristitty. palvon ja kunnioitan ainoastaan todellista Jumalaa.”
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5. prefekti sanoi Justinokselle: ”kuuntele sinä, jota sanotaan oppineeksi ja 
joka luulet tietäväsi totuuden opin. Jos sinut ruoskitaan ja sitten pääsi ha-
kataan irti, uskotko nousevasi taivaaseen?” (2) Justinos sanoi: ”toivon saa-
vani hänen lahjansa, jos kestän kaiken sen. tiedän, että jumalallinen suosio 
koskee kaikkia oikein eläneitä aina koko maailman tuliseen tuhoon asti.”  
(3) prefekti rusticus sanoi: ”sinä siis kuvittelet nousevasi taivaaseen saa-
daksesi siellä jonkinlaista hyvitystä?” Justinos sanoi: ”Minä en kuvittele, vaan 
tiedän tarkasti ja olen täysin vakuuttunut siitä!” (4) prefekti rusticus sanoi: 
”Menkäämme siis lopulta itse asiaan, joka väistämättä vaatii ratkaisua. kun 
te nyt olette yhdessä koolla, uhratkaa yksimielisesti jumalille!” Justinos sa-
noi: ”kukaan järkevä ihminen ei lankea hurskaudesta jumalattomuuteen!” 
(5) prefekti rusticus sanoi: ”Ellette taivu, teitä rangaistaan armottomasti!” 
(6) Justinos sanoi: ”Me rukoilemme pelastuvamme, kun meitä on rangaistu 
Herramme Jeesuksen kristuksen tähden. se nimittäin koituu meille pelas-
tukseksi ja rohkeuden aiheeksi meidän Herramme ja pelastajamme pelät-
tävän ja kaikkivaltiaan tuomioistuimen edessä!” (7) niin sanoivat muutkin 
todistajat: ”tee mitä tahdot! Me olemme kristittyjä emmekä uhraa juma-
lille!” (8) prefekti rusticus julisti tuomionsa: ”ruoskittakoon ja vietäköön 
pois ne, jotka eivät tahdo uhrata jumalille ja alistua yksinvaltiaan käskylle. 
tuomioksi hakattakoon heidän päänsä irti lain mukaan!”

6. pyhät marttyyrit ylistivät Jumalaa, ja poistuttuaan heidät vietiin tavan-
omaiseen paikkaan, jossa heidän päänsä hakattiin irti. niin he tekivät täy-
delliseksi todistuksensa pelastajamme tunnustamisessa. (2) Jotkut uskol-
lisista ottivat salaa heidän ruumiinsa ja hautasivat ne sopivaan paikkaan. 
Herramme Jeesuksen kristuksen armo oli heidän kanssaan. Hänelle kun-
nia aina ja ikuisesti. Amen.





selitykset

Ensimmäinen Apologia

1. Apologian päällekirjoituksen esittää myös Eusebios, kirkkohist. 4.12.
(1) kyseessä ovat keisari Antoninus pius sekä hänen ottopoikansa Marcus Au-

relius ja lucius Verus. Antoninus pius hallitsi vuosina 137–161. lucius Verus oli 
syntynyt vuonna 130. – senaatti, jossa oli 300 elinikäistä jäsentä, edusti rooman 
valtakunnan ylintä aristokratiaa.

2. (1) keskeinen termi logos on tässä parhaiten käännettävissä sanalla ’järki’, joka 
viittaa jokaisessa ihmisessä asuvaan luonnolliseen oikeudentajuun. Justinoksen kä-
sitysten teoreettisena taustana on keskiplatonismin käytännöllis-eettinen viisaus-
käsitys ja siihen vaikuttanut stoalainen filosofia. kielenkäytöllään Justinos hakee 
yhteistä pohjaa filosofeiksi kutsuttujen keisariperheen jäsenten kanssa. Apologian 
alun toistuvat viittaukset hurskauteen leikittelevät keisari Antoninuksen lisänimel-
lä pius (lat. hurskas).

(4) tyypillinen stoalainen ajatus, joka vastasi hyvin evankeliumien opetuksia 
(luuk. 12:4–5).

3. (1) tosi järki: ks. tuonnempana kohdat 5.1; 43.6. ilmaus palautuu platonilai-
seen järkiperäiseen todellisuuskäsitykseen ja stoalaiseen ajatteluun; ks. esim. platon, 
faidr. 270d; tim. 37e; 51e. ks. myös selitystä kohtaan 2. Apol. 2.1.

(3) platon, Valtio 5.473d (suom. Marja itkonen-kaila): ”Valtiossa on joko fi-
losofien tultava kuninkaiksi tai sitten niiden, joita me nyt sanomme kuninkaiksi ja 
hallitsijoiksi, on ryhdyttävä toden teolla ja vakavasti harrastamaan filosofiaa, niin 
että poliittinen valta ja filosofia sulautuvat yhteen…” platonin mukaan vain täl-
lä tavalla valtiot pääsisivät eroon niitä jäytävästä pahuudesta. Marcus Aureliuksen 
kerrotaan pitäneen johtoajatuksenaan sitä, että ”valtiot kukoistavat, jos filosofit hal-
litsevat niitä tai niiden hallitsijat harrastavat filosofiaa”. tällainen ihanne ei estänyt 
filosofikeisaria vainoamasta kristittyjä.

(4) lauseessa ”näin emme joudu kärsimään…” kieltosana puuttuu käsikirjoi-
tuksesta, mutta ajatuskokonaisuus vaatii sen lisättäväksi tekstiin. Justinoksen mu-
kaan kristityt ovat osasyyllisiä saamiinsa vääriin rangaistuksiin, elleivät tee itse to-
tuudenmukaisesti selkoa uskostaan ja teoistaan.

4. (1) khrestos = lempeä, rakastava, hyvä. tunnettu suetoniuksen viittaus ”khres-
tokseen”, jonka vuoksi juutalaiset karkotettiin Claudiuksen aikana roomasta 
(Claud. 25.4), viittaa todennäköisimmin kristukseen ja roomassa vaikuttaneiden 
kristittyjen ympärille syntyneisiin selkkauksiin.
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(6) Justinoksen kuvaama käytäntö muistuttaa plinius nuoremman käytäntöä 
(kirjeet 10.96; 97; suom. Heikki laakkonen): ”olen tähän asti menetellyt seuraa-
vasti niiden suhteen, jotka minulle on annettu ilmi kristittyinä. olen kysynyt heiltä, 
ovatko he kristittyjä. Jos he ovat tunnustaneet, olen kysynyt toisen ja kolmannen 
kerran uhaten heitä kuolemanrangaistuksella. ne, jotka ovat pysyneet itsepintaisi-
na, olen käskenyt teloittaa.” trajanuksen vastaus pliniukselle vahvistaa käytännön 
(kirjeet 10.97; suom. Heikki laakkonen): ”Hyvä plinius. olet menetellyt aivan 
oikein tutkiessasi niiden tapauksia, jotka on annettu sinulle ilmi kristittyinä. on 
mahdotonta määrätä mitään yleisesti sovellettavaa ja ehdotonta menettelytapaa. 
Heitä ei ole varta vasten etsittävä; niitä, jotka annetaan ilmi kristittyinä ja syytetään, 
on rangaistava, kuitenkin niin, että jos joku kieltää olevansa kristitty ja todistaa sen 
käytännössä, siis rukoilemalla jumaliamme, hän saa katumuksen vuoksi armahduk-
sen, vaikka hänen menneisyytensä olisikin epäiltävä. nimettömät ilmiannot eivät 
saa vaikuttaa syytteen nostamiseen. niistä muodostuu vaarallinen ennakkotapaus ja 
ne ovat ajallemme sopimattomia.”

(7) kristuksen kehotus olla kieltämättä: Matt. 10:33. – Justinos viittaa siveettö-
mässä maineessa olleisiin lahkolaisiin, jotka nimittivät itseään kristityiksi – muun 
muassa karpokraatteihin, joita hän lienee arvostellut harhaoppeja vastaan kirjoitta-
massaan syntagmassa (1. Apol. 26). irenaeus (Adv. haer. 1.25.4) kuvaa karpokraatte-
ja hillittömiksi ihmisiksi, jotka kuvittelivat voivansa tehdä mitä tahansa jumalatonta. 
Hyvää ja pahaa he pitivät ainoastaan ihmisten mielipiteinä. He uskoivat lisäksi jäl-
leensyntymiseen: sielun täytyy elää tehdäkseen kaikki asiat, mitä maailmassa on, ja 
siirtyä ruumiista toiseen, kunnes se kaiken läpikäytyään vapautuu Jumalaa varten.

(9) Jumaluuden kieltämistä opettaneilla filosofeilla Justinos viittaa ennen muu-
ta epikurolaisiin ja kyynikoihin. – Zeun jumalattomuudesta kirjoittavat myös Aris-
tides, Apol. 9.6–7; Theofilos, Ad Autol. 3.8 ja tertullianus, Apolog. 9.16.

5. (1) Justinos esittää useassa yhteydessä kristittyjen surmaamisen pahojen henkien 
aikaansaannokseksi: 1. Apol. 10.6; 12.5; 14.1; 23.3; 57.1; 2. Apol. 1.2; 7.2; 8.3; 11.1; 
12.3; 13.1; Dial. 39.6.

(2) pahojen henkien alkuperästä ks. kohdan Dial. 79.1 selitystä.
(3) platon siteeraa sokratesta vastaan esitettyä syytekirjelmää, Apol. 24b (suom. 

Marianna tyni): ”sokrates syyllistyy rikokseen, koska hän turmelee nuorisoa eikä 
kunnioita valtion jumalia, vaan joitakin vieraita daimoneja.” samoin tekee ksenofon, 
Muist. 1.1.1 (suom. pentti saarikoski): ”sokrates rikkoo lakia, kun ei palvo valtion 
palvomia jumalia, vaan esittää uusia käsityksiä jumaluudesta; edelleen hän rikkoo 
lakia, koska turmelee nuorisoa.” – sokrateen hahmosta kristillisessä kirjallisuudessa 
ks. myös 1. Apol. 10.3–6; Athenagoras, leg. 31.1; tatianos, orat. 3.2; tertullianus, 
Apolog. 14.7–8; origenes, C. Celsum 1.3; 2.17; 7.56.

(4) tässä on seurattu niitä lukuisia editioita, jotka Thirlbyn laitoksesta (1722) 
alkaen ovat korjanneet parisinuksen sanan orthous sanaksi theous. parisinuksen 
tekstin käännös kuuluu: ”mainittuja tekoja tekevät henget ovat paitsi vääriä myös 
pahoja ja epäpyhiä”.

6. (2) Vaikka Justinos mainitsee tässä jaksossa kristittyjen palvovan isää, poikaa ja 
profeetallista Henkeä, hän mainitsee selkeästi myös poikaa seuraavat hyvät enkelit 
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palvonnan kohteiksi. on täysin mahdollista, että hän mainitsee nämä vain ohimen-
nen yllä kuvaamiensa pahojen henkien vastavoimina, ajattelematta lainkaan sekoit-
tavansa heitä palvonnan kohteisiin. Hyvien enkelien sotajoukosta ks. myös Hepr. 
1:7; Athenagoras, leg. 10.5. – profeetallisesta Hengestä ks. Dial. 32.3; 38.2; 43.3–4; 
49.6; 53.4; 55.1; 56.5; 77.3; 84.2; 91.4; 139.1 sekä Athenagoras, leg. 10.4; 18.2; 
Herm. Mand. 11.9; irenaeus, Adv. haer. 1.13.4.

8. (4) rhadamanthyksesta ja Minoksesta tuomareina ks. platon, gorg. 523e–524a; 
Apol. 41a; faidr. 249a–b. – tuhatvuotisesta rangaistuksesta ks. platon, faidr. 249a; 
Valtio 10.615a.

9. (1) Epäjumalia vastaan suunnatun varhaiskristillisen polemiikin vanhatestamen-
tillisesta taustasta ks. Jes. 44:9–17; Jer. 2:27; 10:3–16; ps. 115:4–8; apokryfeistä ks. 
myös Viis. 14:10–19; apostolisten isien kirjoituksista esim. Diogn. 2.1–10. – Juma-
lan muoto oli aineeton erotukseksi ihmisen aineellisesta muodosta. tämä erottelu 
esiintyy myös paavalin kenosis-hymnissä, fil. 2:6–7.

(2) Häpeällisiin tarkoituksiin käytetyistä astioista puhuu myös paavali, room. 
9:21.

10. (1) Jumala ei tarvitse ihmisiltä aineellisia uhreja: 1. Apol. 13.1; Dial. 22.1; 23.1; 
Ap. t. 17:25; 1. klem. 52.1; Diogn. 3.5; apologeetoista ks. esim. Athenagoras, leg. 
13.2; Theofilos, Ad Autol. 2.10. – Meille on opetettu: Verbi paralambanein on jo 
Uudessa testamentissa teknisenä terminä arvovaltaisen tradition vastaanottamisel-
le, kuten kohdat 1. kor. 11:23–26 ja 15:3–7 osoittavat.

(2) Muodottomasta aineesta luomisen lähtökohta on luonnollisesti luomisker-
tomuksessa, 1. Moos. 1:2. tähän keskiplatonismille tavalliseen ajatukseen vaikutti 
platonin teksteistä erityisesti tim. 50d–51b. sen ydinajatuksena on, että sillä ole-
vaisella, johon kaikki muut olevaiset perustuvat ja joka sisällyttää itseensä kaikkien 
olioiden jäljitelmät, ei itsellään ole minkäänlaista muotoa. – Jo Uuden testamentin 
teksteissä luvataan, että uskovat saavat kerran hallita Jumalan kanssa; 2. tim. 2:12; 
ilm. 2:26; 5:9–10; 20:4; 22:3–5; vrt. myös Matt. 19:28.

(4) Justinos opettaa kaikissa kirjoituksissaan, että ihmisellä on kyky valita va-
paasti hyvän ja pahan sekä pelastuksen ja kadotuksen välillä. tässä tulkitsijoille 
päänvaivaa tuottaneessa kohdassa hän kuvaa myös Jumalan roolia uskon syntymi-
sessä. näyttää siltä, että Justinoksen mielestä Jumala on ihmisiä uskoon johtaessaan 
sitoutunut heille antamansa järjen ja omantunnon tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
näiden välityksellä hän yrittää taivutella ihmisiä irtautumaan pahan valtapiiristä.

(6) Jumalallinen sana: 1. Apol. 33.9; 36.1; 2. Apol. 13.3.

11. (2) kuolemasta velkana puhui jo Euripides, Alk. 419; 782; Androm. 1271–72; 
ks. myös filon, De aetern. mundi 27: ”syntynyt on velkaa sen, että kuolee.”

12. (1) kristityt eivät häirinneet pax romanaa. origeneen mukaan kristittyjen 
rukoukset jopa karkottivat sotia lietsovia ja rauhaa häiritseviä pahoja henkiä (C. 
Celsum 8.73).

(3) Codex parisinuksen teksti vaikuttaa tässä oudolta, koska sen mukaan ”vää-
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rintekijät eivät yritä kätkeytyä”. tässä on seurattu joidenkin editorien korjausta 
vaihtamalla kieltosana ou määrääväksi artikkeliksi hoi.

(6) ryövärit autiomaassa voivat korkeintaan ryöstää uhrinsa ja tappaa hänen 
ruumiinsa (vrt. luuk. 12:4).

(7) Verbi kallierein tarkoittaa suotuisten merkkien saamista uhraamisen yhtey-
dessä. Justinos viittaa ironisesti edellä mainitsemiinsa uhreihin ja palveluksiin, joita 
jumalat (pahat henget) vaativat ihmisiltä. Huonojen enteiden osoittajana on sana, 
siis kristus.

(8) Hyvän esimerkin perityn omaisuuden vaalimisesta ja kasvattamisesta antaa 
platonin Valtio-teoksessa viisaana miehenä esittelemä kefalos (Valtio 1.330b).

(11) Myös irenaeus oli piinallisen tietoinen tietämättömyydessä vaeltavien sie-
lujen ohjaamisesta oikealle tielle. Harhaoppisten opetuksia hän vertaa käärmeisiin, 
jotka kiemurtelevat joka puolelle, kun niitä vastaan yrittää taistella. Hän ei kuiten-
kaan pidä mahdottomana ohjata joitakin hairahtuneita pois erehdyksen tieltä (Adv. 
haer. 3.2.3).

13. (1) kristillisellä uhrikritiikillä on vanhatestamentilliset juuret, Jes. 1:11–13; 
Hoos. 6:6. Hoosean kirjan kohtaan viittaavat jakeet Matt. 9:13 ja 12:7. – rukous-
termi eukharistia viittaa ehtoollisrukoukseen. Justinos kuvaa ehtoollisen yhteyteen 
liittyvää rakkaudenateriaa, josta jaetaan myös puutteessa oleville. kohdassa 1. Apol. 
67.5 kuvattu diakonien työ liittyy juuri tähän.

(2) kun Justinos sanoo kristittyjen kiittävän Jumalaa ”rukouksin ja lauluin” hän 
käyttää sanontaa pompas kai hymnous. näistä edellinen tarkoittaa oikeastaan ”kul-
kuein”. Vaikka kulkueet kuuluivat myöhempien tekstien nojalla kristillisiin palvon-
tamenoihin, on epäilty, ettei niitä olisi ollut Justinoksen aikana, koska kristittyjä 
vainottiin. tässä on seurattu useimpien kääntäjien ratkaisua ja tulkittu sanan tar-
koittavan rukouksia. kulkueiden käyttöä Justinoksen aikaisten rooman kristittyjen 
palvontamenoissa voisi puolustaa sillä, että kristittyjen vainot olivat paikallisia ja sa-
tunnaisia. tällöin myös heidän julkiset esiintymisensä olivat tietyissä rajoissa mah-
dollisia; uskalsivathan he kokoontua myös jokien varsille kasteita toimittamaan. 
– on luonnollista olettaa, että varhaiset kristityt lauloivat psalmeja. Esimerkkeinä 
heidän omista hymneistään ovat Ef. 5:19; fil. 2:6–11; 1. tim. 3:16 ja ilm. 5:9–14. 
Myös plinius nuorempi viittaa hymneihin kertoessaan keisari trajanukselle luopio-
kristittyjen selostuksista (kirjeet 10.96; suom. Heikki laakkonen): ”He vakuuttivat 
kuitenkin, että heidän suurin rikoksensa tai erehdyksensä oli ollut se, että heillä oli 
ollut tapana kokoontua määräpäivänä ennen aamun koittoa ja esittää vuorolauluna 
hymni kristukselle ikään kuin jumalalle.” – ihmissuvun runsaudesta: Justinos käyt-
tää monikollista ilmausta poioteton genon, jolla hän saattaa viitata monimielisesti 
erilaisten lajien tai asioiden ominaisuuksiin. tässä käytetty suomennos perustuu 
siihen ajatukseen, että Jumala huolehtii nimenomaan kaikista ihmisheimoista.

(3) luukkaan mukaan pontius pilatus oli keisari tiberiuksen aikaan Juudean 
”hallitsijana” (luuk. 3:1), mutta evankeliumin D-käsikirjoitus tarkentaa hänen ol-
leen käskynhaltijana, juuri kuten Justinoskin sanoo. kuten muutamista muistakin 
tekstikohdista käy ilmi, Justinos on käyttänyt luukkaan evankeliumin osalta D-
käsikirjoituksen edustamaa niin sanottua läntistä tekstiä. – pojan sijoittaminen 
palvonnassa toiselle ja pyhän Hengen kolmannelle sijalle ei liity kolminaisuuden 
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persoonien keskinäisten suhteiden pohdintaan. kolminaisuuspuheen lähtökohtana 
on jumalanpalvelus ja kaste (Matt. 28:19).

14. (1) pahojen henkien uskottiin yleisesti käyttävän unia eksytyksen välineenä. – 
Varhaiskristillisessä kirjallisuudessa varoitetaan varsin usein taikuudesta, ilm. 9:21; 
Did. 2.2; 3.4; 5.1; Barn. 20.1; ign. Ef. 19.3. – riivaajista pois kääntyminen saattaa 
viitata nimenomaisesti kasterituaaliin. – Maagisia säkeitä: 2. Apol. 5.4.

(3) rukoilemme vihollistemme puolesta: 1. Apol. 15:9; Dial. 35.8; 96.3; 133.6; 
Jeesuksen käsky on jakeessa Matt. 5:44.

15. luvuissa 15–17 Justinos lainaa Jeesuksen lauselmia evankeliumeista, käyttäen 
erityisesti Matteuksen evankeliumia ja sieltä pääasiassa vuorisaarnaa. sikermän tar-
koituksena on osoittaa, miten korkeaa moraalia kristus on vaatinut seuraajiltaan. 
Evankeliumien lainauksista sikermässä ks. tekstissä olevien viitteiden lisäksi myös 
raamatunkohtien rekisteriä.

(5) Justinos näyttää tulkitsevan Jeesuksen sanoja ankarasti ymmärtäessään tä-
män julistavan syntisiksi kaikki, jotka solmivat toisen avioliiton, koska tämä tarkoit-
taisi myös leskiä. paavali salli leskien avioitumisen, vaikka suositteli pidättymistä 
siitä, koska lopun ajat olivat käsillä (1. kor 7:39–40). paavalin nimissä kirjoitetus-
sa 1. kirjeessä timoteukselle suositellaan, että nuoret lesket menisivät naimisiin 
(5:14). Justinos näyttääkin tarkoittavan avioliittokiellollaan niitä, jotka olivat eron-
neet puolisostaan rooman lain mukaan ja solmineet toisen avioliiton. tämä vastaa 
myös Uuden testamentin kirjeiden opetusta (1. kor. 7:11; 1. tim. 3:2; 3:12; 5:9; 
tit. 1:6). Aviorikosta himoitseviin ulottuva tuomio esiintyy vuorisaarnan opetusta 
seuraten myös muilla 2. vuosisadan kristityillä opettajilla: Athenagoras, leg. 32.1; 
Theofilos, Ad Autol. 3.13; irenaeus, Adv. haer. 2.32.1.

(6) Monissa kristillisissä piireissä ihailtiin naimattomia miehiä ja naisia, jotka 
eivät olleet ”saastuttaneet” itseään sukupuolisella kanssakäymisellä; Athenagoras, 
leg. 33.1; tertullianus, Apolog. 9.19; klemens Aleksandrialainen, strom. 3.1.4; 
origenes, C. Celsum 1.26. Justinos itse suosii selvästi tällaista elämää, ja hänen op-
pilaastaan tatianoksesta tuli syyriassa ehdotonta sukupuolista pidättyvyyttä vaati-
van enkraattien lahkon johtohahmo.

(8) Justinoksen sitaatin on toisinaan nähty sisältävän myös viimeisen lauseen: 
”taivaallinen isä tahtoo pikemmin syntisen parannusta kuin hänen rankaisemis-
taan.” tällöin olisi kysymys erillisestä Jeesuksen lauselmasta. on kuitenkin toden-
näköisempää, että lause on Justinoksen oma lyhyt kommentti, jollaisia hän on muu-
allakin liittänyt Jeesuksen lauselmiin (1. Apol. 15.5; 16.3; 16.14; 17.3).

17. (4) lauselma seuraa jaetta luuk. 12:48 siinä muodossa kuin se on D-käsikir-
joituksessa: ”Jokaiselta, jolle on annettu paljon, pyydetään enemmän. siltä, jolle on 
uskottu paljon, vaaditaan enemmän.”

18. (1) Jo platon kiinnitti huomiota siihen, että pahojen ihmisten sielujen täytyy 
saada kuoleman jälkeen jokin rangaistus. koska sielu kerran on kuolematon, se ei 
voi paeta pahaa muutoin kuin tulemalla niin hyväksi ja viisaaksi kuin mahdollista 
(faidon 107c).
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(3) kuolleiden henkien ilmestyksille pantiin painoa niin kristittyjen (tertul-
lianus, Apolog. 23.1) kuin pakanoidenkin (Homeros, od. 11; Herodotos, Hist. 
5.92.7) keskuudessa. tapettujen, jopa suoraan kohdusta otettujen lasten sisälmyksiä 
tutkittiin tulevaisuuden ennustamiseksi (Eusebios, kirkkohist. 7.10.4). kristityt 
tuomitsivat jyrkästi tällaiset teot (Eusebios, kirkkohist. 5.1.14; Minucius felix, oct. 
9.7; tertullianus, Apol. 23.1). – termi oneiropompoi tarkoittaa henkiä, jotka toimi-
vat unien välityksellä, kun taas sana paredroi merkitsee tiettyjä ihmisiä suojelevia 
henkiä. irenaeus kuvaa simon noitaa palvoneiden pappien käyttämiä taikakeinoja 
sekä heidän yhteyttään näihin (Adv. haer. 1.23.4).

(4) Myös juutalaisuudessa pahoja henkiä pidettiin kuolleiden pahojen ihmisten 
sieluina, jotka hakeutuivat eläviin ihmisiin; ks. Josefus, Bell. 7.6.3 (185). tatianos 
puolestaan kiisti tämän väitteen, koska piti pahojen ihmisten kuolemattomia sieluja 
aivan liian heikkoälyisinä ja voimattomina pahoina henkinä toimimiseen (orat. 
16). – Amfilokhos tunnetaan pausaniaksen mainitseman (1.34) kilikian Mallok-
sessa vaikuttaneen Amfiaraoksen poikana. Dodones oli Zeun oraakkeli, joka vai-
kutti tammi- ja pyökkilehdoissa. pytho oli tunnettu Apollon oraakkeli Delfissä.

(5) Homeroksen kuvaama onkalo: od. 11. – 5. vuosisadalla ekr. eläneen Em-
pedokleen mukaan ihmiset olivat alun perin jumalallisia henkiä, jotka pakotettiin 
rikostensa takia elämään maan päällä ja jotka voisivat tiettyjen riittien avulla palata 
henkien maailmaan. pythagoras ajatteli, että sielut olivat joutuneet synnin vuoksi 
ruumiisiinsa. kuoleman jälkeen he menisivät joko kosmokseen tai tartarokseen 
tai sitten syntyisivät uudestaan maan päälle ihmisiksi tai eläimiksi. Valtio-teoksen 
loppumyytti viittaa siihen, että platon uskoi kuoleman jälkeiseen elämään.

19. (1) samantyyppisestä argumentaatiosta ks. tatianos, orat. 6.2; Athenagoras, 
De resurr. 3.2; Theofilos, Ad Autol. 1.8; ps.-Justinos, De resurr. 5; irenaeus, Adv. 
Haer. 5.3.2.

(3) ks. myös Theofilos, Ad Autol. 1.13, joka muistuttaa pakanallista keskus-
telukumppaniaan siitä, että tämä itse uskoo Herakleen ja Asklepioksen nousseen 
kuolleista.

(4) kuolleen ruumiin rinnastaminen maahan kylvettyyn siemeneen, joka kuolee 
ja virkoaa henkiin, esiintyy jo paavalilla, 1. kor. 15:36; ks. myös 1. klem. 24.5; Athen-
agoras, De resurr. 3.2; Theofilos, Ad Autol. 1.13; irenaeus, Adv. Haer. 5.2.3; 5.3.2. – 
puhe ”katoamattomuuteen pukeutumisesta” lienee peräisin paavalilta, 1. kor. 15:53.

(7) sitaattiyhdistelmä on syntynyt jo Justinosta edeltäneessä traditiossa, koska 
se esiintyy myös hänen kirjoituksistaan riippumattomissa teksteissä 2. klem. 5.4 ja 
ps.-klem. Hom. 17.5.2.

20. (1) sibylla oli roomalaisessa mytologiassa Apollon papitar, joka tarjoutui myy-
mään tarquinius superbukselle yhdeksän kokoelmaa profetioita, mutta tämä piti 
hintaa liian korkeana. kun sibylla hävitti kokoelmista kuusi, tarquinius osti jäljelle 
jääneet kolme samaan hintaan, jota häneltä oli alun perin pyydetty. Hänen hank-
kimansa kokoelmat jäivät tarun mukaan roomalaisten käyttöön kriisitilanteita var-
ten. sibyllan profetiat tulivat kuitenkin tunnetuiksi juutalaisena kokoelmana, jossa 
ennustukset rooman tulevaisuudesta sekoittuivat apokalyptisiin näkyihin lopun 
ajoista. kristityt tekivät kokoelmaan omia lisäyksiään. Heksametriin kirjoitetun ja 
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15-osaisen kokoelman juutalaiset traditiot ulottuvat makkabealaiskapinan ajoista 
(168–165 ekr.) aina 100-luvun alkuun jkr., kun taas myöhäisimmät kristilliset li-
säykset ovat peräisin 200-luvulta. kokoelma nautti kirkkoisien keskuudessa suurta 
suosiota (ks. esim. Herm. Vis. 2.4; Athenagoras, leg. 30.1; origenes, C. Celsum 
7.53; Augustinus, De civ. Dei 18.23). – Hystaspes oli persialainen tietäjä, jonka 
ajateltiin eläneen Zarathustran aikoihin. ks. myös 1. Apol. 44.12.

(2) ks. myös 2. Apol. 7.3. tavanomaisen stoalaisen näkemyksen mukaan mitään 
ruumiitonta ei ole olemassa. sielu ja Jumalakin ovat aineellisia, koska pohjimmil-
taan koko maailmankaikkeus on yhtä. Useat stoalaiset yhdistivät kaiken alkusyyn 
tuleen, jota he pitivät identtisenä Jumalan kanssa. tästä huolimatta he saattoivat ju-
listaa Jumalan absoluuttiseksi järjeksi ja sitoa hahmottamansa ajatuskokonaisuuden 
deterministiseksi maailmankuvaksi. lopulta kaikki olennot, myös ihmisten Juma-
lasta lähtöisin olevat sielut, palavat ja puhdistuvat tulessa, ja syntyvät uudelleen.

(4) platonin näkemys käy ilmi timaios-dialogista niin maailmankaikkeuden 
(28c–30c) kuin ihmisruumiinkin (69b–70d) osalta.

(5) Menandros oli suosittu attikalainen komediakirjailija (342–290 ekr.), jo-
hon myös paavali viittaa (1. kor. 15:33). Justinos viittaa seuraavaan Menandroksen 
lauselmaan, joka on säilynyt vain katkelmana. teoksessaan Jumalan yksinvallasta 
(Mon. 5) pseudo-Justinos lainaa Menandroksen ajatusta, jonka mukaan jumalan 
taikakeinoin esiin loihtiva ihminen on itse suurempi jumala kuin se, jonka hän loih-
tii esiin.

21. (2) Hermes oli kreikkalaisessa mytologiassa Zeun sanansaattaja (Homeros, od. 
5.29), jota käytettiin esoteerisessa uskonnollisuudessa tulkitsevana viestintuojana ja 
opettajana. – Asklepios oli lääkintätaidon jumala, jonka kultti oli suosittu kristin-
uskon ensimmäisinä vuosisatoina. Myytin mukaan Zeus iski häntä salamalla, koska 
hänet oli lahjottu herättämään kuollut ihminen henkiin; pindaros, pyth. 3.55; pla-
ton, Valtio 3.408bc. – Erään kreetalaisen myytin mukaan titaanit repivät viinin ju-
mala Dionysoksen kappaleiksi, joita he polttivat tulella, mutta Dionysoksen isoäiti 
rhea herätti hänet henkiin; ks. myös Dial. 69.2. – Herakles poltti itsensä vapautuak-
seen nessuksen paidan tuottamasta tuskasta (Hesiodos, Theog. 950). – Dioskurit, 
ledan ja Zeun pojat, olivat kastor ja pollux, joiden toiminta yhdistettiin ilmaan, 
ukkoseen ja myrskyihin. – Zeun ja Danaën poika perseus katkaisi Meduusan pään 
ja korotettiin yhdessä puolisonsa Andromedan kanssa kuolemansa jälkeen tähtiin. 
– kahden tekstin mukaan (Horatius, oodit 4.11; pindaros, isthm. 6.44) Bellerofo-
nin ratsastus pegasoksella epäonnistui eikä hän päässyt taivaaseen asti.

(3) Ariadne oli Minoksen ja pasifaën tytär, joka rakastui Theseukseen. Hän an-
toi tälle vihjeen langasta, jota seuraamalla tämä pääsi ulos labyrintista tapettuaan 
Minotauruksen. Myöhemmin Theseus jätti Ariadnen naxokseen, missä tämä meni 
naimisiin Dionysoksen kanssa ja pääsi viinin jumalan mukana olympos-vuorel-
le. – romuluksesta ja Julius Caesarista ks. livius 1.16.5. Jotkut olivat vannoneet 
nähneensä, kuinka Augustus nousi polttohautauksen yhteydessä roviolta taivaaseen 
(suetonius, Aug. 100; Dio Cassius, Hist. rom. 56.46.2).

(4) Jumaluustarut kuuluivat kreikkalaiseen kasvatukseen. poimittuaan niistä 
ensin piirteitä, jotka tukevat kristillistä mytologiaa, Justinos siirtyy tässä ironisoiden 
ruotimaan kreikkalaisten tarujen pimeää puolta, joka puolestaan on pahojen hen-
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kien aikaansaannosta. sanoessaan osoittaneensa kristuksen näitä paremmaksi hän 
viittaa lainaamaansa evankeliumien todistukseen (luvut 15–17).

(5) Zeus runteli isänsä kronoksen, kuten tämä oli runnellut isänsä Uranoksen 
(Hesiodos, Theog. 159–160). kysymys ei siis ole isänmurhasta, kuten Justinos oletti. 
Jo platon vastusti tämän tarun kertomista nuorille, mutta suositteli sen esittämistä 
pienessä ja vaitioloon sitoutuneessa piirissä (Valtio 2.378a). – ganymedes, kuningas 
troksen poika, oli kaunis nuorukainen, jonka jumalat olivat valinneet Zeun maljan-
kantajaksi. Zeun kerrotaan himoinneen ganymedestä niin paljon, että naamioitui 
kotkan sulkiin ja ryösti hänet troijasta.

22. (1) Jumalasta ihmisten ja jumalten isänä ks. Homeros, il. 1.544.
(5) Danaë oli Akrisioksen ainoa tytär, jonka proteus oli vietellyt. Akrisios, jolla 

ei ollut poikia, halusi miespuolisen jälkeläisen. Hän sai kuitenkin kuulla oraakkelil-
ta, että hän ei saisi poikalapsia, ja hänen tyttärenpoikansa tappaisi hänet. Akrisios 
telkesi Danaën vankeuteen ja pani villit koirat vartioimaan häntä. Danaë tuli kui-
tenkin raskaaksi Zeun kultasateesta ja synnytti pojan, joka sai nimen perseus; ks. 
esim. Horatius, oodit 3.16.1. – Asklepios oli mytologinen kirurgi ja rohtojen käyt-
täjä, jonka kerrottiin myös herättäneen kuolleita; ks. Apollodoros, Bibl. 3.10.3–4.

(6) rampoja ja halvaantuneita: Ap. t. 8:7; Matt. 11:5. – käsikirjoituksessa lukee 
”syntymästä saakka pahoja” (ek genetes ponerous), mikä tuskin on alkuperäinen 
lukutapa, vaikka Wartelle ehdottaakin, että kysymys olisi syntymästä saakka sairais-
ta. Uskottavin ratkaisu ongelmaan on olettaa, että puhe on ollut sokeista (perous). 
Mahdollisesti Justinos on tuntenut Johanneksen evankeliumista tutun kertomuk-
sen sokeana syntyneen parantamisesta ( Joh. 9:1).

23. tämän luvun voi katsoa löyhäksi sisällysluetteloksi seuraavien jaksojen esityk-
selle. luvuissa 24–29 Justinos selostaa kristinuskon totuutta ja muinaisuutta pa-
kanoiden myytteihin verrattuna. luvut 30–54 kuvaavat Jeesuksen ainutlaatuista 
asemaa Jumalan poikana. luvuista 54–60 puolestaan käy ilmi, kuinka pakanalliset 
myytit ovat pahojen henkien työtä.

(2) inkarnaation merkityksestä ihmissuvulle ks. myös 1. Apol. 32.7; 63.10; Dial. 
41.1. Justinos käyttää ”uudistamisen” osalta harvinaista termiä epanagoge, joka 
esiintyy myös platonilla kuvaamassa sielun parhaan osan johdattamista ylimmän 
hyvän mietiskelyyn (Valtio 7.532c).

(3) Virkettä on mahdoton ymmärtää siinä muodossa kuin se on käsikirjoitukses-
sa. käännöksessä seurataan ratkaisua, jonka mukaan virkkeessä kertaalleen mainittu 
pahojen henkien vaikutus liitetään siihen, että myytit väitetään todella tapahtuneiksi, 
sekä siihen, että ne itse ovat syntyneet pahojen henkien vaikutuksesta (ks. 25.2).

 
24. (1) Mainittuja eläimiä palvottiin Egyptissä, jonka uskonnollista elämää Hero-
dotos (Hist. 2.65–69) on kuvannut seikkaperäisesti. Egyptiläinen eläinten palvonta 
herätti ivallisia reaktioita pakanallisten, juutalaisten ja kristillisten kirjoittajien kes-
kuudessa.

(2) käsikirjoituksessa haudoille pantavat seppeleet mainitaan ennen uhreja. 
Joka tapauksessa myös uhrit ovat sidoksissa hautapaikkaan.
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25. (1) Afrodite antoi Adonis-lapsen persefoneen suojeltavaksi, mutta tämä ei suos-
tunut luopumaan ihailemastaan lapsesta. Zeulle riita oli liian vaikea ratkaistavaksi, 
joten hän delegoi sen muusa kalliopeen johtamalle alioikeudelle. kalliope ratkaisi 
riidan panemalla Adoniksen viettämään yhden kolmasosan vuodesta yksin ja ole-
maan kaksi kolmasosaa vuodesta tasapuolisesti Afroditen ja persefoneen hoivissa; 
ks. Apollodoros, Bibl. 3.14.3–4.

(2) Antiopeia oli thebalaisen nykteoksen tytär, jonka Zeus vietteli. Antiopeia 
pakeni Zeusta sikyonin kuninkaan luo, joka suostui ottamaan tämän vaimokseen, 
mutta tytön eno lykos löi sikyonilaiset taistelussa ja vei tytön takaisin Thebaan. 
ganymedeestä ks. selitystä kohtaan 21.5. Agamemnon oli ryöstänyt Akhilleuksen 
kauniin orjattaren ja jalkavaimon Brisein, koska oli Apollon vihan vuoksi joutunut 
luopumaan khryseistä, Apollon papin tyttärestä, jonka oli ryöstänyt jalkavaimok-
seen. Akhilleus kääntyi äitinsä Thetiksen puoleen ja pyysi tätä hakemaan apua Zeuk-
selta. Thetis oli nimittäin kerran auttanut Zeusta kutsumalla satakätisen hirviön 
vapauttamaan hänet (Homeros, il. 1.401–406), kun muut jumalat olivat aikoneet 
sitoa hänet. Zeus kosti Akhilleuksen puolesta lähettämällä Agamemnonille unen, 
jossa kehotti häntä ryhtymään sotaan troijaa vastaan. Muiden innostuksesta huo-
limatta Agamemnon aluksi aavisti vaaran ja torjui unen, mutta taipui lopulta sota-
retkeen, jonka tarkoituksena oli myös ryöstää kaunis Helena takaisin troijalaisilta 
(koko kertomusjuonesta ks. Homeros, il. 1–2). troijan sodan alkuvaiheet kuvataan 
iliaassa toisin kuin muussa tarustossa. on syytä huomata, että platon tuomitsi jyr-
kästi runoilijoiden kuvaukset Zeun lemmenhimosta (Valtio 3.390b-c).

26. Eusebioksella on kirkkohistoriassaan rinnakkaisversio jaksoille 26.1–3 (2.13.3–
4), 26.4 (3.26.3), 26.6 (4.11.9) ja 26.7–8 (4.11.10).

(2) Varhaisimpana simon noidasta kertovana lähteenä on luukkaan kuvaus 
jaksossa Ap. t. 8:9–24. Justinoksen selonteko on toiseksi varhaisin tuntemistamme 
lähteistä, mutta se näyttää olevan riippumaton luukkaan tekstistä. se sisältää Apos-
tolien teoista riippumattomia tiedonantoja, kuten gittan (lähellä flavia neapolis-
ta) simonin kotipaikkana, Helena-tradition sekä viittauksen simonin toimintaan 
roomassa Claudiuksen aikana. kirkkoisät ja muut kristilliset kirjoittajat pitivät 
yleisesti simonia kaikkien harhaoppien isänä: irenaeus, Adv. haer. 1.23.1–4; Hip-
polytos, ref. 6.7.1; 6.9.1–20.4; ps.-klem. Hom. 2.22–25; ps.-klem. rec. 2.7–12; 
tertullianus, De anima 34; Epifanios, panarion 21.1–7. simonilla on Justinoksen 
mukaan ollut kannattajansa samarian lisäksi myös roomassa. sieltä löytyi vuonna 
1574 Justinoksen mahdollisesti tarkoittama muistomerkki, jonka kaiverrus alkaa 
sanoilla sEMoni sAnCo DEo fiDio (”pyhälle semonille, Jumalan pojalle”). 
koska semo oli vanha rooman alueella palvottu jumaluus, kyse on mitä ilmeisim-
min hänestä. on kuitenkin pidetty mahdollisena, että simon noidan kannattajat 
roomassa olisivat käyttäneet semolle omistettuja patsaita oman kulttinsa välineinä 
ja että Justinoksen tieto liittyisi tähän.

(3) simonia jumalana pitäneet kannattajat samastivat Helenan jumalatar At-
heneen, joka tarun mukaan oli syntynyt Zeun päästä. tällä perusteella häntä voitiin 
myös pitää simon-jumalan ensimmäisenä ajatuksena (irenaeus, Adv. haer. 1.16.3).

(4) Justinos välittää varhaisinta tietoa Menandroksesta. irenaeus (Adv. haer. 
1.23.5) käytti tätä tekstijaksoa ja laajensi sen aineistoa. Hänen mukaansa Menan-
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dros opetti korkeimman voiman olevan tuntematon. itseään Menandros kuitenkin 
piti näkymättömien voimien lähettämänä pelastajana, jonka opettamilla taikakei-
noilla ihmiset pääsisivät voitolle enkeleistä. kasteen kautta hänen seuraajansa pää-
sisivät osallisiksi ylösnousemuksesta eivätkä kuolisi koskaan. toisessa yhteydessä 
irenaeus sanoo gnostilaisuuden saaneen alkunsa simon noidasta ja välittyneen 
Antiokiassa opettaneen Menandroksen kautta edelleen hänen oppilaalleen satur-
ninokselle (Adv. haer. 3.4.3).

(5) Markion oli kotoisin Vähän-Aasian pontoksesta, jossa hänen isänsä toimi 
sinopeen piispana. perhe oli vaurastunut merenkulkua harjoittamalla, joten Marki-
on saattoi 130-luvun lopulla roomaan saapuessaan lahjoittaa kirkolle huomattavan 
rahasumman. Aktiivisella Markionilla oli kuitenkin ajatuksia, jotka olivat rooman 
kristityille vieraita. Hän halusi – ilmeisesti Vähässä-Aasiassa vaikuttaneen opetta-
jansa kerdonin vaikutuksesta – erottaa Jeesuksen julistaman isän täysin Vanhan 
testamentin luojajumalasta, jota hän piti liiaksi ihmisen kaltaisena alempana olen-
tona. Markion erotettiin seurakunnasta vuonna 144, ja hän perusti roomaan oman 
kirkkonsa. Hän julkaisi oman pyhien kirjoitusten kokoelmansa, johon kuuluivat 
hänen omiin tarkoitusperiinsä toimittama luukkaan evankeliumi sekä kymmenen 
paavalin kirjettä. Justinoksen polemiikki Markionia vastaan paljastaa, että Markio-
nin julistus saavutti jo alkuvuosinaan paljon suosiota. Markionia koskevat tekstit 
on koonnut yhteen Adolf von Harnack klassikoksi käyneessä teoksessaan Marcion: 
Das Evangelium von einem fremden gott (1924).

(7) kristittyjen salaisista jumalanpalveluksista kerrottiin hillittömiä tarinoita. 
Heitä syytettiin muun muassa kannibalismista (plinius, kirjeet 10.96.7) ja insestis-
tä (Eusebios, kirkkohist. 5.1.14). lyhtyjen kääntäminen selittyy Minucius felixin 
(oct. 9.6–7) selostuksella siitä, mitä pakanat ajattelivat kristittyjen kokoontumisis-
sa tapahtuvan. Heidän mukaansa kristityt kokoontuivat mässäilemään, juopottele-
maan ja harrastamaan vapaata seksuaalista kanssakäymistä. päivänvaloa kestämät-
tömät menot alkoivat tarinan mukaan siten, että koiria sidottiin kiinni lyhtyihin, ja 
niille heitettiin leipäpaloja. kun koirat ryntäsivät leivän kimppuun, lyhdyt kääntyi-
vät ja valot sammuivat. ks. myös selitystä kohtaan 2. Apol. 3.2. – Justinos pidättyy 
tässä kovasanaisesta moraalisesta polemiikista harhaoppina pitämänsä kristillisyy-
den edustajia vastaan, vaikka puhuukin pahojen henkien vaikutuksesta Markionin 
opetuksessa. Dialogissa hän kuvaa Markionia ja muita hänen kaltaisiaan kristittyjä 
”rienaajiksi ja pahantekijöiksi” (35.4–6), jotka opettavat ”herjaavia, jumalattomia ja 
järjettömiä opetuksia” (80.3), ”joita saatanan saastainen henki on pannut heidän 
ajatuksiinsa” (82.3). Justinoksen polemiikki edustaa kuvaavasti hänen oman aikansa 
ja myöhempienkin aikojen kristillisyyden piirissä vallinnutta suhtautumista toisen-
laisiin kristittyihin.

(8) Justinos viittaa kadonneeseen teokseensa syntagma, jota häntä seuranneet 
harhaoppeja vastustaneet kirkkoisät irenaeus, Hippolytos ja tertullianus käyttivät 
lähteenään. syntagman sisältöä on kuitenkin hyvin vaikea rekonstruoida.

27. (1) käsikirjoituksessa lukee tässä käännöksessä seuratun tekstin hina meden adi-
komen (”ettemme tekisi minkäänlaista vääryyttä”) tilalla hina medena diokomen (”ett-
emme vainoaisi ketään”). tekstiä on ehdotettu korjattavaksi myös muotoon hina 
medena adikomen (”ettemme tekisi kenellekään vääryyttä”). – lasten heitteillejätös-
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tä antiikin aikana sekä sen tuomiosta kristillisissä teksteissä ks. Did. 2.2; Barn. 19.5; 
Diogn. 5.6; Athenagoras, leg. 35; klemens Aleksandrialainen, paed. 2.10.96.1; 
Const. Apost. 7.3.2. Varsinkin tyttölasten heitteillejättö oli antiikin aikana varsin 
tavallista. tämän lisäksi tehtiin myös abortteja. kristittyjen kielteinen suhde näihin 
juontuu jo juutalaisuudesta.

(2) Justinos vaatii, että seksuaaliselta käyttäytymiseltään poikkeavat ihmiset 
eristettäisiin sosiaalisesti kokonaan muista ihmisistä.

(4) Justinos viittaa todennäköisimmin isikseen, suosituimpaan äitijumalatta-
reen, jota pidettiin ”monien nimien jumalattarena”. isis sulautui helposti Magna 
Materiin Vähässä-Aasiassa, kreikassa ja roomassa samoin kuin egyptiläisiin juma-
lattariin. – käärmeen palvonta liittyi useissa pakanallisissa kulteissa jumalan hen-
gen esiin manaamiseen. Etenkin isiksen kultissa käärme liitettiin seksuaaliseen ja 
mystiseen yhteyteen jumalan kanssa.

(5) puheella jumalallisen valon nurin kääntämisestä Justinos viittaa ironises-
ti edellä käsittelemäänsä kristittyjä vastaan esitettyyn syytökseen, jonka mukaan 
nämä käänsivät lyhdyt viettääkseen orgioita (26.7).

28. (1) paholainen = käärme: ilm. 12:9; 20:2. kirjoituksilla, joista lukijat voivat saada 
lisää tietoa paholaisesta, Justinos tarkoittanee käytössään olleita evankeliumeja. 
– perkeleelle, hänen enkeleilleen ja seuraajilleen valmistetusta ikuisesta tulesta pu-
hutaan Matteuksen evankeliumissa (25:41).

(2) Vielä syntymättömistä uskovista puhuessaan Justinos on selvästi loitontu-
nut pikaisesta lopun odotuksesta; vrt. myös 2. Apol. 7.1.

(3) Jotta kukaan ei voisi puolustautua Jumalan edessä: vrt. room. 1:20–21.
(4) kertoessaan joidenkin pitävän Jumalaa kiven kaltaisena Justinos viittaa 

etenkin epikurolaisiin, jotka karttoivat eettisiä kannanottoja.

29. (1) Myös stoalaisten mielestä avioliitto on vain lasten synnyttämistä varten (fi-
lon, De ios. 43).

(2) l. Munatius felix seurasi M. petronius Honoratusta Aleksandrian prefek-
tinä. Jälkimmäinen mainitaan vuoden 147/8 papyruksissa ja felix mainitaan vuo-
sina 150–151 kirjoitetuissa teksteissä. on päätelty, että felix oli virassaan vuosina 
150–154, joten Justinoksen 1. Apologia voidaan ajoittaa tämän ajanjakson sisään. 
– nuori kristitty kuohilas ilmeisesti sovitti itseensä Jeesuksen lauselmaa jakeessa 
Matt. 19:12 – kuten origenes Eusebioksen mukaan pari vuosikymmentä myöhem-
min (kirkkohist. 6.8).

(4) Antinoos oli keisari Hadrianuksen suosikkipoika, joka hukkui niiliin vuon-
na 130 ja julistettiin välittömästi jumalaksi. Hänen ympärilleen kehkeytyi menesty-
vä kultti, ja hukkumispaikalle rakennettiin kokonainen kaupunki nimeltä Antino-
polis. Eusebios on lainannut tätä kohtaa kirkkohistoriassaan (4.8.3).

30. (1) Babylonialaisessa talmudissa (B. sanhedrin 43a) kerrotaan, että Jeesus teloi-
tettiin pääsiäisen valmistuspäivänä noituuden harjoituksesta ja israelin eksyttämi-
sestä. pseudoklemensiläisessä recognitiones-teoksessa apostoli filippos pannaan 
vastaamaan tähän juutalaisen kirjanoppineen suulla esitettyyn syytökseen, että sa-
moin voitaisiin syyttää myös Moosesta. Jeesus vain teki Juudeassa sitä, mitä Mooses 
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teki Egyptissä; ps.-klem. rec. 1.58. ks. myös Dial. 69.7; origenes, C. Celsum 2.48. 
– Me nimittäin olemme silminnäkijöinä nähneet: Justinos ajattelee, että hänenkin 
aikansa kristityt ovat apostolien todistuksen nojalla silminnäkijöitä; vrt. 1. Joh. 1:1.

31. (1) Juutalaisia aikoinaan hallinneet kuninkaat: sanonnan alkutekstin voi sekä 
tässä että Herodesta koskevassa kohdassa 31.2 vaihtoehtoisesti kääntää viittaavaksi 
Juudeaa aikoinaan hallinneisiin kuninkaisiin.

(2)–(4) ptolemaioksesta ja septuagintan syntytarinasta ks. myös Dial. 68.7; 
71.1; 84.3. Justinoksen välittämä kertomus perustuu Aristeaan kirjeessä selostet-
tuun tarinaan. tosiasiassa juutalaisten pyhiä kirjoituksia käännettiin Aleksandriassa 
kreikaksi pitkän ajanjakson kuluessa vuoden 250 vaiheilta alkaen aina ensimmäisel-
le esikristilliselle vuosisadalle saakka. profeettakirjojen käännös on selvästi Moo-
seksen kirjojen käännöstä epätarkempi. – Ajatus profeetoista itsestään kirjojensa 
kokoajina on fiktiivinen. Ensimmäinen viittaus Vanhan testamentin kaanoniin 
esiintyy vuoden 100 jkr. vaiheilla Josefuksella (C. Ap. 1).

(5) tosiasiassa diasporajuutalaiset yhteisöt vieroksuivat jo Justinoksen aikana 
septuagintaa, jonka kristityt olivat ottaneet laajamittaisesti omakseen. Diaspora-
juutalaiset käyttivät mieluummin Theodotionin ja Aquilan käännöksiä, kun taas 
rabbit pitäytyivät tiukasti heprealaiseen alkutekstiin.

(6) roomalaiset kukistivat verisesti Bar kokhban palestiinassa lietsoman ka-
pinan (132–135), mikä tuhosi lopullisesti myös juutalaisen nationalismin. Jeru-
salemista tuli roomalainen kaupunki Aelia Capitolina, ja sen keskelle pystytettiin 
pakanallinen temppeli. Juutalaiset kohtelivat kapinansa aikana julmasti kristittyjä, 
jotka nojasivat heidän uskonnolliseen perinteeseensä, mutta olivat heidän poliit-
tisia pyrkimyksiään vastaan. kapina ja sen surkea loppu olivat puolestaan omiaan 
kiihdyttämään kristillistä juutalaisvastaisuutta. Justinoksen tekstiä lainaa Eusebios, 
kirkkohist. 4.8.4.

(8) Vuosiluvut viitannevat ylimalkaisesti Vanhan testamentin keskeisiin hen-
kilöihin: 5000 Aadamiin, 3000 Abrahamiin ja 2000 Moosekseen, mutta loppu on 
epäselvä. Jäljempänä kohdassa 42.3 Justinos sanoo Daavidin profetoineen 1500 
vuotta ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Vaihtoehtoisen kronologian esittää 
niin ikään toisella vuosisadalla vaikuttanut Antiokian piispa Theofilos (Ad Autol. 
3.28), jonka mukaan luomisesta vedenpaisumukseen kului 2242 vuotta, siitä taas 
Abrahamin pojan iisakin syntymään 1036 vuotta. tästä puolestaan kului israelin 
kansan autiomaavaellukseen 660 vuotta, Mooseksen kuolemasta kuningas Daavi-
din kuolemaan 498 vuotta ja tästä pakkosiirtolaisuuteen 518 vuotta, 6 kuukautta 
ja 10 päivää. persian hallitsijan kyyroksen ajoista rooman keisari Marcus Aure-
liukseen kului Theofiloksen mukaan puolestaan 741 vuotta, maailman luomisesta 
alkaen yhteensä yli 5695 vuotta. Theofiloksen esittämistä luvuista voi laskea, että 
Daavidin kuolemasta Jeesuksen kuolemaan kului noin 1100 vuotta.

32. (1) kohdan 1. Moos. 49:10–11 lainauksen olennainen osa ”kunnes tulee hän, 
jolle se on varattu” ei seuraa septuagintaa, vaan todennäköisimmin kristillistä to-
distustekstien traditiota. lukutapojen ongelmista Justinoksella ks. kohdan Dial. 
120.3–4 selitystä.

(3)–(4) Justinos kytkee kristuksen ilmestymisen ja Jerusalemin temppelin hävi-
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tyksen toisiinsa; vrt. tuonnempana 47.1–6 sekä Dial. 52.4.
(6) Matt. 21:2 parr. Missään evankeliumiteksteistä ei kuitenkaan sanota, että 

kyseinen aasi olisi ollut sidottuna viiniköynnökseen.
(8) sanan siemenen asumisesta otollisissa ihmisissä ks. myös 44.10 (”totuuden 

siemeniä”); 2. Apol. 8.1–3; 13.3–6.
(9) käsikirjoituksen mukaan perinteisessä numeroinnissa kohdat (9) ja (10) 

ovat keskenään eri järjestyksessä. Ajatuksenjuoksun loogisuuden vuoksi Marcovich 
on vaihtanut niiden paikkaa, ja tässä käännöksessä on seurattu hänen ratkaisuaan.

33. (1) Justinos puolustaa neitseestäsyntymisoppia juutalaisia argumentteja vastaan 
jaksoissa Dial. 43 ja 67.

(5) samantapainen yhdistelmä Matteuksen ja luukkaan jakeista on Jaakobin 
protevankeliumissa (11.2). – ne, jotka ovat merkinneet muistiin: Viittaus ”Aposto-
lien muistelmiin”, joita Justinos lainaa luvuissa 66 ja 67; ks. myös sitaattien keskit-
tymää jaksossa Dial. 100–107. Evankeliumien käytön ongelmasta Justinoksella ks. 
kirjan johdantoa.

(6) Justinokselle sana ja Henki näyttävät olevan yksi ja sama asia; sana toimii 
profeetallisen Hengen tehtävässä kohdassa (9) ja edempänä kohdassa 36.1. Jaksossa 
60.6–7 Justinos kuitenkin erottaa Hengen ja sanan tosistaan.

(7) Vrt. 2. Apol. 6.4.

34. Quirinius ei ollut käskynhaltija, vaan syyrian legaatti, jonka tiedettiin toimit-
taneen verollepanon palestiinassa vuosina 6–7 jkr., mikä on ristiriidassa Jeesuksen 
syntymäkertomusten ajoittamiseen Herodes suuren hallituskaudelle.

35. (1) Marcovich sulkisi tekstistä pois sanat akhris androthe (”aina hänen aikui-
sikäänsä saakka”), viitaten siihen, että Jesaja-sitaatti puhuu ”nuorukaisesta”. Justi-
noksen lauselman pääpaino on kuitenkin Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa.

(6) synoptisissa evankeliumeissa roomalaiset sotilaat kuvataan Jeesuksen ris-
tiinnaulitsijoiksi. Johanneksen evankeliumissa puolestaan syntyy vaikutelma juuta-
laisten osuudesta ristiinnaulitsemiseen, koska jakeessa Joh. 19:16 ei mainita tarkasti, 
ketkä veivät Jeesuksen golgatalle. sen sijaan apokryfisessä pietarin evankeliumis-
sa kuvataan hyvin selvästi juuri juutalaisten ristiinnaulitsevan Jeesuksen (piet. ev. 
5–27). piet. evankeliumin mukaan (7) juutalainen kansanjoukko pani Jeesuksen 
tuomarinistuimelle ja sanoi hänelle: ”tuomitse vanhurskaasti, israelin kuningas!” 
Jakeen Joh. 19:13 tulkinnasta riippuu, katsotaanko pilatuksen istuutuneen itse tuo-
marinistuimelleen (niin kr) vai asettaako hän Jeesuksen istumaan sille. on kiistan-
alaista, tunsiko Justinos pietarin evankeliumin vai ainoastaan sille ominaista suul-
lista traditiota.

(7) pietarin evankeliumissa mainitaan, että juutalaiset vetivät naulat Jeesuksen 
käsistä, kun tämä oli kuollut ja otettu alas ristiltä (21). tapahtumaa seurasi maan-
järistys.

(9) Jos Justinoksen käsitys siitä, mitä pontius pilatuksen asiakirjat sisältävät (ks. 
myös kohta 48.3) on yhtä epämääräinen kuin hänen käsityksensä Quiriniuksen 
veroluettelosta (ks. edellä luku 34), tällä viittauksella ei ole minkäänlaista todistus-
arvoa. Myöhemmin syntyneet apokryfiset ”asiakirjat” ja pilatus-aktit (pilatuksen 
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tekoja kuvaavat myöhäiset ja epäluotettavat kirjoitukset) nojautuvat samantyyppi-
seen spekulaatioon.

(10) Justinos viittaa vahingossa sakarjan sijasta sefanjaan. tämä saattaa johtua 
siitä, että jakeet sak. 9:9 ja sef. 3:14 alkavat septuagintassa samalla tavalla.

36. (2) isän nimessä: 37.1–9; kuin kristuksen nimessä: 38.1–9; 49.1–4; kuin kansan 
nimessä: 47.1–3; 53.6–7.

37. (3)–(8) raamattusitaattien käyttö kohdassa Barn. 2.1–3.6 viittaa siihen, että 
kulttikriittiset kohdat Jes. 1:11–15 ja 58:6–10 ovat kuuluneet jo ennen Justinosta 
kristillisiin todistustekstien kokoelmiin. näitä kohtia on käytetty vaihtelevissa muo-
doissa ja yhdessä muiden vastaavanlaisten tekstien ( Jer. 7:22–23; ps. 51:19) kanssa.

38. (3)–(4) Vrt. Barn. 5.14–6.3. (8) Vrt. Dial. 101.3, jossa lainataan ”Apostolien 
muistelmia”, mutta ei viitata kuolleiden herättämiseen.

39. (3) Apostolien oppimattomuudesta todistaa myös Ap. t. 4:13. tutkijoita on jo 
kauan ihmetyttänyt, miksi Justinos ei tässä yhteydessä mainitse paavalia. Vuonna 
1872 ilmestyneessä artikkelissaan Apostolien tekojen käytöstä Justoniksella (”Über 
das Verhältnis Justins des Märtyrers zur Apostelgeschichte”) franz overbeck arvioi, 
että ”paavalia ei voisi perusteellisemmin sivuuttaa”.

(4) sitaatti: Euripides, Hippol. 612.

40. (1)–(4) sitaatista ks. myös 54.5; Dial. 42.1; 64.8; 69.3; room. 10:18.
(8)–(19) Justinos lainaa psalmeja 1 ja 2 ikään kuin ne olisivat yksi. Juutalaises-

sa psalmien kirjan toimitustyössä ne ovatkin yhdessä kehystäneet muuta aineistoa 
korostamalla lakihurskautta (ps. 1) ja messiasuskoa (ps. 2). psalmia 1 lainaa myös 
Barn. 11.6–7.

(11) kansakunnat pohtineet turhia: käsikirjoituksessa lukee: laoi emeletesan 
kaina. sanan kaina (”uusia, ennenkuulumattomia”) tilalle on asianmukaisesti ehdo-
tettu sanaa kena (”turhia”).

41. (3) Herra on hallinnut puusta käsin: ks. myös psalmin 96 sitaattia ja tulkintaa 
luvussa Dial 73. Justinoksen sitaatti poikkeaa myös tässä monin paikoin septuagin-
tasta. kysymys on vanhasta kristillisestä lukutavasta; ks. Bar. 8.5; tertullianus, Adv. 
Marc. 3.19; Adv. iud. 10.

42. (3) Justinoksen väljästä Vanhan testamentin kronologiasta ja sen vaihtoehdoista 
ks. myös edellä kohta 31.8.

43. (2) Justinos hyökkää tässä stoalaista kohtalouskoa vastaan; ks. myös edellä luku 
28 sekä 2. Apol. 7.3–9. ihmisen vapaan valintakyvyn korostaminen ei ollut tyypillis-
tä ainoastaan juutalaisuudelle ja kristinuskolle, vaan myös keskiplatonismille, josta 
Justinos oli saanut vaikutteita. Hänen tapaansa kohtalouskoa suomivat aiemmin jo 
plutarkhos (De fato 11.574 D) ja Cicero (De fato 40).
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44. (8) sitaatti: platon, Valtio 10.617e (suom. Marja itkonen-kaila). platonin 
riippuvuutta Mooseksesta julisti tuntemistamme kirjoittajista ensimmäisenä juu-
talainen filosofi Aristobulos, joka vaikutti vuoden 150 ekr. vaiheilla. katkelmia 
hänen teoksestaan on säilynyt Eusebioksella (praep. Ev. 8.10; 13.12–13; ks. myös 
kirkkohist. 7.32.16–19).

(10) sanan siemenestä ks. edellä 32.8 sekä 2. Apol. 8.1–3 ja 13.3–6. Justinos ei 
selvästi liitä ”totuuden siemeniä” ”sanan siemeneen”, mutta on syytä olettaa, että 
hänelle oli luonnollista puhua samasta asiasta erilaisista retorisista näkökulmista; 
ks. myös edempänä 46.2–4. Jälkimmäisen alkuperästä ks. selitystä kohtaan 2. Apol. 
13.5.

(12) kaiken katoavan tuhoutuminen tulessa oli Hystaspeen ja sibyllan nimissä 
kulkeneisiin teksteihin kirjattu oppi; ks. 1. Apol. 20.1 ja kohdan selitys. roomalai-
sessa laissa oli kielletty ennustamasta tulevia poliittisia tapahtumia.

(13) puhe isännästä (despozon) ja viljelijöistä (georgoi) viittaisi siihen, että aja-
tuksen taustalla on Jeesuksen vertaus kohdassa Matt. 21:33–41. siinä Jumalasta 
käytetään termiä oikodespotes (”isäntä”).

45. (1) ks. myös ajallista viivettä Jeesuksen ylösnousemuksen ja tuomarina palaami-
sen välillä kohdassa Dial. 32.3. Antikristuksen ilmestymiseenkin liittyi varhaiskris-
tillisyydessä ajatus viimeisten aikojen purkautumisen ”pidättämisestä”; 2. tess. 
2:6–7. pelastuvien ennalta määrätyn luvun ajatus ei liity Justinoksella Jeesuksen 
paluun lähiodotukseen tai huoleen sen viivästymisestä. Edellä kohdan 28.2 mukaan 
pelastuvien joukossa on ”mahdollisesti niitäkin, jotka eivät ole vielä syntyneet”.

(2)–(4) psalmi 110 oli varhaisimmista ajoista alkaen kristittyjen tärkeimpiä to-
distustekstejä Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta; ks. etenkin Mark. 12:36; 14:62; 
Ap. t. 2:34–35; room. 8:34; 1. kor. 15:25; Hepr. 1:3, 13. Justinos lainaa sitä Apolo-
gioissaan ainoastaan tässä, mutta Dialogissa toistuvasti.

46. (1) Quiriniuksen aikana: ks. selitystä kohtaan 34.
(2)–(4) Justinoksen selitys liittyy väljästi sanan siemenen kylvöön kaikkien ih-

misten keskuudessa ennen kristusta; ks. erityisesti 2. Apol. 8.1–3.
(3) sokrates oli Justinokselle malliesimerkki vanhurskaasta ja pelastuvasta pa-

kanasta, joka eli ennen kristusta; ks. erityisesti 2. Apol. 10.4–8. Herakleitos (ks. 
myös 2. Apol. 8.1), joka vaikutti 400-luvun alkupuolella ekr., ei ollut stoalainen, 
vaan stoalaisuuden perustaja Zenonin edeltäjä. Hän oli kuitenkin ensimmäinen 
kreikkalainen filosofi, joka antoi logokselle eli järjelle kiinteän paikan kosmolo-
gisessa järjestelmässään. Hänen mukaansa logos oli alkuperäinen tuli, josta kaikki 
olemassa oleva oli kehittynyt. Herakleitosta ei ilmeisesti tuomittu kuolemaan, vaan 
hänet karkotettiin Efesoksesta poliittisista syistä. sokrates ja Herakleitos sopivat 
Justinokselle sekä moraalisina esikuvina että ajattelunsa puolesta. stoalaisuudessa 
ihmisjärjen katsottiin olevan osallinen alkuperäisestä logoksesta. Justinos on ollut 
hyvin tietoinen sanan logos assosiatiivisesta voimasta käyttäessään sitä merkityk-
sessä ”järki”. Wartelle kääntääkin sanan logos tässä kohdassa ”järjeksi”. – Ananias, 
Asarja ja Misael mainitaan jakeissa Dan. 1:6–7 Danielin rinnalla kauniina ja älyk-
käinä juutalaisina ylhäisnuorukaisina, jotka Babylonian kuningas nebukadnessarin 
kerrotaan ottaneen pakkosiirtolaisten joukosta koulutettavikseen hovissa palvele-
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mista varten. Justinos viittaa heihin siksi, että he kuolemaa uhmaten kieltäytyivät 
epäjumalanpalveluksesta (Dan. 3).

(4) kelvottomia = akhrestoi; sanaleikki viittaa kristittyjen jo nimessään kanta-
maan hyvyyteen; ks. edellä luku 4.

47. (6) Vallattuaan Jerusalemin v. 135 Hadrianus kielsi juutalaisten pääsyn sinne, ja 
siitä tuli roomalainen varuskuntakaupunki Aelia Capitolina. tätä juutalaisuudelle 
kohtalokkaan traagista käännettä selostaa Eusebios, kirkkohist. 4.6. ks. myös skar-
saune (1987), 291–295.

48. (5) tässä on ensimmäinen raamattusitaatti, jota seuraten Justinos kutsuu Jeesus-
ta ”vanhurskaaksi”. Hän keskittyy teemaan erityisesti jaksossa Dial. 16–17. kohdan 
Jes. 57.1–2 toinen olennainen todistusteksti Justinokselle on Jes. 3:9–10; ks. Dial. 
16.4; 136.4 sekä ennen häntä Barn. 6.7. Marcovich korjaa käsikirjoituksen tekstiä: 
”…kuolleet nousevat ja rammat kävelevät”.

50. Justinos lainaa Jesaja-tekstiä Herran kärsivästä palvelijasta myös kohdassa Dial. 
13; ks. tämän selityksiä.

(12) Ap. t. 1:8–9; Matt. 28:19.

51. (8)–(9) Justinos ilmoittaa lainaavansa sakarjaa, vaikka kyseessä on Daniel. koh-
dissa Dial. 31.1–7 (lainaa Dan. 7:9–28 kokonaisuudessaan) sekä 76.1 hän ilmoittaa 
kuitenkin aivan oikein tämän tekstin olevan peräisin Danielin kirjasta.

52. (3) Justinos väläyttää tässä kristuksen kahden tulemuksen teemaa, jota hän 
kehittelee läpi koko Dialogin. – kaikkien aikoinaan eläneiden ihmisten ruumiit: 
Jo varhaisjuutalaisessa apokalyptiikassa viimeinen tuomio koski kaikkia ihmisiä. 
Danielin kirjan kuvaus jakeissa 12:1–3 varaa kuitenkin ikuisen elämän ainoastaan 
hurskaille, kun taas ikuinen rangaistus osoitetaan erityisesti heitä vainonneille vie-
raan vallan hallitsijoille ja palvelijoille. taustalla on syyrian kuninkaan Antiokos 
iV Epifaneen juutalaista uskonnonharjoitusta vastaan kohdistama vaino 160-lu-
vulla ekr. ilmestyskirjassa kaikki kuolleet tuomitaan tekojensa mukaan (20:11–15). 
kuitenkin vasta Justinos on pohtinut valmiiksi universaalisen tuomion teoreettisen 
perustan: koska sanan siementä on kylvetty kaikkien aikojen ihmisten keskuuteen 
ja he ovat voineet vapaasti valita siihen liittyvän hyvän ja pahan välillä, kristus voi 
viimeisellä tuomiolla tuomita oikeudenmukaisesti kaikki ihmiset, riippumatta siitä, 
ovatko nämä tienneet hänestä vai eivät.

(4) Hesekielin 37. luvun kuvaus julisti omana aikanaan pakkosiirtolaisuudessa 
olleen kansan yhdistämistä ja viemistä takaisin omaan maahansa (37:11–27). kris-
tinuskon piirissä siitä tuli kuitenkin klassinen todistusteksti ylösnousemususkon 
puolesta, ja Justinos on tämän tulkinnan varhaisin todistaja. tertullianus, De resurr. 
32.1 lainaa samaa todistustekstitraditiota kuin Justinos ja täydentää sitä juutalaises-
ta apokalyptiikasta saamallaan ajatuksella, jonka mukaan myös petojen raatelemat 
ja kalojen nielemät herätetään kuolleista (1. Hen. 61.5).

(8) Vrt. Mark. 9:48; 2. klem. 7.6. kohta lienee alun perin viitannut jumalatto-
mien lopulliseen kuolemaan ja ikuiseen häpeään eikä vielä ikuiseen ruumiilliseen 
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rangaistukseen. Myös Mark. 9:48 voidaan ymmärtää tässä valossa, mutta 2. klem. ja 
Justinos edustavat jo selkeästi ikuisen rangaistuksen mukaista tulkintaa.

(10)–(12) Justinos sanoo sakarjan ennustukseksi tekstiä, joka itse asiassa on 
kokoelma useista eri sitaateista. Monimutkaisessa sitaatissa yhdistyvät löyhän as-
sosiatiivisesti seuraavat kohdat: (10) sak. 2:10; Jes. 11:12; 43:5–6; (11) sak. 12:11; 
Joel 2:12–13; (12) sak. 12:12; 12:10; Jes. 63:17; 64:11. pidetään todennäköisenä, 
että Justinos on käyttänyt vanhaa kristillistä sitaattikokoelmaa.

53. (3) Justinos piti kristittyjä monilukuisempina kuin juutalaisia ja samarialaisia 
lähinnä tehokkaan lähetystyön ja laajan leviämisen herättämän itsevarmuuden 
vuoksi; ks. myös profetian tulkintaa kohdassa (5). tosiasiassa rooman valtakunnan 
noin 60 miljoonasta asukkaasta kristittyjä oli vuoden 200 vaiheilla 1–1,5 miljoo-
naa (1,4–2,5 %). luku on arvioitu myöhemmin. sen epävarmuudesta huolimatta 
kristittyjen lukumäärä jää joka tapauksessa selkeästi alle 2 miljoonan. Vuoden 100 
vaiheilla kristittyjä on ollut selvästi alle 0,4 prosenttia koko väestöstä, eli korkein-
taan neljännesmiljoona. Juutalaisia puolestaan arvioidaan olleen rooman valtakun-
nassa 1. ja 2. vuosisadalla 4–6 miljoonaa, joista valtaosa asui diasporassa. Juutalaisten 
vetäytyminen omiin oloihinsa ja kristittyjen yhteiskunnallinen aktiivisuus liene-
vät ruokkineet mielikuvaa kristittyjen suuresta määrästä. – Hegesippos (Eusebios, 
kirkkohist. 4.22.7) lukee samarialaiset yhdeksi juutalaisista lahkoista; ks. myös ps.-
klem. rec. 1.54.4–5.

(11) sitaatin käytöstä ks. myös Dial. 28.3 ja Barn. 9.5.

54. (1) Esimerkkejä tällaisista opetuksista edellä luvussa 21.
(6) Viini luetaan osaksi hänen mysteereitään: käsikirjoituksessa lukee viini 

(oinos), mutta monet tutkijat ja editorit pitävät todennäköisempänä, että Justinos 
on alun perin puhunut tässä aasista (onos). raamattusitaatissa viitataan kuitenkin 
selvästi myös viiniin, ja Dionysoksen maininta viiniköynnöksen keksijänä kohdassa 
Dial. 69.2 tukee tätä ratkaisua. Dionysoksesta ks. kohtien 1. Apol. 21.2 ja Dial. 69.2 
selityksiä.

(7)–(9) Bellerofonista ja muista mainituista ks. edellä kohdan 21.2 selitystä.
(7) Editoreista otto on lisännyt ensimmäiseen virkkeeseen asiasisältöä täyden-

tävät sanat e anthropou: ”…olisiko tuleva hahmo Jumalan vai ihmisen poika…”.

55. (3) keskiplatonisti Alkinouksen mukaan maailmansielu läpäisi koko kosmok-
sen ja piti sitä koossa (Didask. 14). Vastaavasti Justinokselle risti oli kosminen sym-
boli. Myös gnostilaisessa valentinolaisuudessa risti oli yksi kosmisista nimistä, jotka 
annettiin korkeampien ja alempien maailmojen väliselle rajalle (irenaeus, Adv. haer. 
1.2.4). pietarin evankeliumin mukaan risti nousi kahden enkelin saattaman Jeesuk-
sen mukana haudasta taivaaseen. rististä kuuluu myöntävä vastaus, kun taivaallinen 
ääni kysyy: ”oletko saarnannut poisnukkuneille?” (piet. ev. 35–42). – Mastosta ynnä 
muusta ristin merkkinä ks. myös Minucius felix, oct. 29.7–8.

(5) kohdan Valit. 4:20 kristillistä tulkintaa käyttää myös irenaeus, Demonstr. 
71; Adv. haer. 3.10.3. Hänelle Jumalan ihmisiä auttava Henki on kristus.

(6) rooman armeijan tunnusmerkiksi (lat. vexillum) tuli kotka. sen sijaan rat-
suväellä oli tunnusmerkkinään suorakulmainen kangas, joka oli pingotettu ristin 
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muotoisen merkkisalon päähän. Voitonmerkki (lat. tropaeum) oli voiton kunniaksi 
alun perin taistelukentälle pystytetty merkki, joka koostui voitettujen asevarustuk-
sen kappaleista. Voitonmerkkejä pystytettiin tavallisimmin roomaan armeijan voi-
masta vakuuttamaan.

(7) kuolleiden keisarien päiden kuvia liitettiin merkkisalkoihin kotkatunnuk-
sen alapuolelle.

56. simonista ja Menandroksesta ks. edellä luvun 26 selityksiä.

57. (2) Justinos viittaa roomalaisen yhteiskunnan moraaliseen rappeutumiseen, joka 
olikin hänen aikanaan varsin tavallinen valituksen kohde. tähän liittyi elämään kyl-
lästyminen (lat. taedium vitae), jota vastaan Justinos suosittelee kristinuskoa.

(3) Vrt. platon, Apol. 41d.

58. (1) Markionista ks. kohtaa 26.5 ja sen selitystä.

59. (5) platon, tim. 51a; 69bc.
(6) Erebos oli kaaoksesta syntynyt tuonelan jumala. Hänestä ja hänen sisaren-

sa yön sukupuolisesta kanssakäymisestä syntyivät ilma ja päivä; Hesiodos, Theog. 
123–125. Erebos tarkoitti myös maan ja Haadeksen välissä sijaitsevaa pimeää ja 
synkkää paikkaa. ”Erebos” juontuu joidenkin tutkijoiden mielestä heprean sanasta 
erev, ilta. tämä teoria on kuitenkin varsin yleisesti hylätty.

60. (1) tavallisimmin Justinoksen ymmärretään viittaavan platonin timaios-dia-
login kohtaan 36b-c, jossa maailmansielun sanotaan levittäytyneen maailmankaik-
keuteen X-kirjaimen muotoisena. Mahdollinen kohta on myös tim. 34ab, jossa 
Demiurgin sanotaan levittäneen maailmansielun kaikkeuden yli. käännöksessä 
(”Hän pani hänet…”) seurataan Justinoksen tapaa tulkita platonia, jonka ajatus 
kulkee luonnollisesti toisin (”Hän pani sen…”).

(3) ks. kohtaa Dial. 91.4 ja sen selitystä.
(5)–(7) Justinos käyttää nimitystä ”ensimmäinen Jumala” (protos theos) ainoas taan 

tässä. nimitys ei juonnu platonin tekstistä, vaan keskiplatonismista, jossa se tarkoit-
ti liikkumatonta ja itseään alempana olevan järjen (nous) tai maailmansielun kautta 
toimivaa Jumalaa; Alkinous, Didask. 10. Justinokselle termin käyttö mahdollisti sa-
nan sijoittamisen toisena Jumalana (poika) ensimmäisen Jumalan (isä) alapuolelle. 
pyhälle Hengelle kuului kolmas sija. tästä hierarkiasta ks. myös edellä kohta 13.3. 
Justinoksen väljää luokittelua on turha yrittää tulkita myöhempien kolminaisuusop-
piin ja kristologiaan tuotujen erittelyjen mukaisesti. Epämääräinen platon-sitaatti 
(”kolmannet ovat kolmannen ympärillä”) on peräisin kohdasta kirjeet 2.312e.

(8)–(9) Alkuperäisessä asiayhteydessään kohdassa 5. Moos. 32:22 painotetaan 
rangaistusta, jonka Jumala langettaa kansalleen sen epäjumalanpalveluksesta, mut-
ta tämä kohta ei liity helvetin tai tuhotulen olemassaoloon. Justinos lainaa samaa 
kohtaa laajemmin juutalaisvastaiseen polemiikkiinsa kohdassa Dial. 119.1–2, jonka 
taustalla puolestaan näyttää olevan paavalin lainaus jakeessa room. 10:19.

(11) Vrt. Ap. t. 4:13; 2. kor. 11:6 ja yllä 1. Apol. 39.3. Myös irenaeus puhuu 
luku- ja kirjoitustaidottomien kristittyjen viisaudesta, arvostelukyvystä ja korkeasta 
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moraalista (Adv. haer. 3.4.2). ks. edelleen origeneen vastausta kristittyjen heikko-
lahjaisuutta arvostelleelle kelsokselle (C. Celsum 3.44). ihmisviisauden ja Jumalan 
voiman asettaminen vastakkain näyttää perustuvan paavalin ajatukseen jakeissa 1. 
kor. 2:5–6. gnostilaisissa liikkeissä tätä paavali-sitaattia käytettiin perustelemaan 
erilaisia kosmisia spekulaatioita.

61. todisteltuaan kristittyjen uskon korkeaa ikää ja moraalista voimaa Justinos siir-
tyy kuvaamaan varsin avoimesti kristillistä kulttia, jota syytettiin salaperäiseksi ja 
moraalittomaksi; tästä ks. edellä selitystä kohtaan 26.7.

(2)–(3) Varhaisin konkreettinen kristillisen kastekäytännön kuvaus on Did. 7.1–
4, jossa kehotetaan kasteopetuksen jälkeen kastamaan isän, pojan ja pyhän Hengen 
nimeen mieluiten kylmää ja juoksevaa vettä käyttäen. Didakheen kohta todistaa, että 
jo 1. ja 2. vuosisadan vaihteessa niin kastettava kuin kastaja sekä jotkut muutkin ovat 
paastonneet ennen toimitusta. pseudoklemensiläisessä kirjallisuudessa pietarin suu-
hun sovitetun ohjeen mukaan kastettavan tulisi paastota vähintään vuorokauden ajan 
ennen kastetta (rec. 7.34). rukous ja paasto näyttävät liittyneen pahojen henkien 
karkottamiseen, kuten Jeesuksen lauselma hankalan riivaajan ulosajamisesta jakeessa 
Matt. 17:21 näyttäisi osoittavan. kasteelle valmistautumista rukoillen ja paastoten 
sekä kasteeseen liittyvää synnintunnustusta kuvaa myös tertullianus, De bapt. 20.1; 
veden puhdistavasta ja pyhittävästä voimasta ks. De bapt. 4. – kasteesta uudestisyn-
tymiseen johtavana pesemisenä ks. tit. 3:5; vrt. Ef. 5:25–27; 1. piet. 1:3,23.

(4) yhdistelmäsitaatin alkuperä on epäselvä. Justinos on saattanut käyttää Jo-
hanneksen evankeliumia, mutta joidenkin tutkijoiden mukaan taustalla on rooman 
kirkon kasteliturgia (Bellinzoni 1967), 138). samansisältöinen lauselma tunnetaan 
myös muista teksteistä: Hippolytos, ref. 8.10.8; Const. Apost. 6.15.5; ps.-klem. 
Hom. 11.26.2; ps.-klem. rec. 6.9.2.

(6)–(8) Jesaja-sitaatti esiintyy toisessa tarkoituksessa edellä kohdassa 44.3–4. 
Asiasisällön osalta ks. Dial. 44.4, jossa Justinos puhuu kastetta seuraavasta synnit-
tömästä elämästä.

(12) kasteesta valaistumisena ks. myös Dial. 39.2; 122.1; klemens Aleksandri-
alainen, paed. 1.6.26. Jo Heprealaiskirjeessä puhutaan kristityistä ”valoon päässeinä” 
(6:4; 10:32). pseudoklemensiläisessä kirjallisuudessa sanotaan, että kasteessa ”tai-
vaallinen Henki” valaisee kastettavan (rec. 9.7.5).

(13) Vaikuttaa siltä, että Jeesuksen kuolema pontius pilatuksen aikana on mai-
nittu jo Justinoksen tuntemassa kasteeseen liittyneessä uskontunnustuksessa.

62. (1)–(2) pakanoiden uhreja kritisoi myös Athenagoras (leg. 13.3; 27.2), ja ter-
tullianus tietää kertoa pakanoiden paljain jaloin toteutetuista kulkueista (Apolog. 
40.14).

(3) Enonsa lampaita: Jetro ei ollut Mooseksen eno, vaan appi. sekaannus johtu-
nee siitä, että laabanin kerrotaan olleen Jaakobin eno.

(4) sanan (kristuksen) ilmestymisistä Vanhan testamentin kertomuksissa ks. 
Dial. 56–60.

63. (1) rabbiinisen selityksen mukaan pensaaseen laskeutui ensin enkeli, joka sei-
soi tulen keskellä, ja sitten Jumalan kirkkaus (shekina), joka puhui Moosekselle 
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pensaasta (Exodus rabba 3:2). filonin mukaan Moosekselle ei puhunut palavasta 
pensaasta Jumala, vaan enkeli, joka säteili tultakin kirkkaampaa valoa. siten hänet 
saattoi kuvitella elävän Jumalan kuvaksi (De Vita Mosis 1.66–67).

(5) Justinos kutsuu kristusta tässä enkeliksi, koska hänen tulkintansa jakeesta 2. 
Moos 3:2 (”siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantap-
purapensaasta”) edellyttää sitä. Heprealaiskirjeessä tällainen ajatus torjutaan (1:5), 
mutta sen sijaan siellä kutsutaan kristusta apostoliksi ja ylipapiksi (3:1).

(7) sitaatti esiintyy erilaisessa muodossa myös kohdassa Dial. 60.4.
(10) ruumiittomassa muodossa: enkelinä. – Marcovich katsoo, että osa tekstis-

tä on kadonnut. kohdassa ”kestänyt ja kärsinyt” kreikan verbit ovat eri muodoissa ja 
ilmaisevat aukon paikan: hypemeine […] kai pathein.

(12)–(13) = (2)–(3)
(14) ks. selitystä kohtaan (1).
(16) = (10)
(17) Matt. 22:32 parr.; irenaeus, Adv. haer. 4.5.2.

64. (1) koree oli Zeun ja Demeterin tytär, jota kutsuttiin nimellä Hagne (”pyhä”); 
pausanias (Descr. gr. 4.33.4) tietää kertoa myös, että oikhalian kaupungissa Mes-
seniassa oli lähde, josta vesi nousi lähelle koreen patsasta.

(5) He sanoivat Atheneen olleen ensimmäinen ajatus: vrt. edellä kohta 26.3, 
jonka mukaan monet samarialaiset pitivät simon noidan kumppania Helenaa tä-
män luomana ensimmäisenä ajatuksena.

(6) Zeun pojista ks. edellä kohtaa 21.2 ja sen selitystä.

65. lukujen 62–64 ekskurssin jälkeen Justinos palaa kastekäytännön selostamiseen. 
Hän kuvaa kasteen jälkeistä kokoontumista, joka alkaa intensiivisellä rukouksella, 
jonka jälkeen uskovat tervehtivät toisiaan suutelemalla. tätä seuraa yhteinen eh-
toollinen, joka on juuri kastetuille kristityille heidän ensimmäisensä.

(1) kristittyjen tapa kutsua toisiaan ”veljiksi” sekä heidän keskinäinen veljey-
tensä tulee esiin useissa varhaiskristillisissä teksteissä; ks. erityisesti Joh. 20:17; 
21:23; Ap. t. 9:30; room. 16:23; 1. kor. 1:1; 5:11; Ef. 6.23; 1. piet. 2:17; 5:9; Did. 
4.8; Aristides, Apol. 15.7. kristityistä uskonsisarista puhuttiin myös varhaisimmista 
ajoista alkaen, vaikka Justinos ei heitä mainitsekaan; ks. room. 16:1; 1. kor. 7:15; 
9:5; filem. 2; Jaak. 2:15. ign. pol. 5.1; 2. klem. 12.5; 20.2. – rukouksesta ks. erityi-
sesti edellä kohta 13.1–2, joka viittaa ehtoolliskäytäntöön. kristityt rukoilivat myös 
vihollistensa (14.3) ja rooman hallitusvallan puolesta (17.3).

(2) pyhästä suudelmasta ks. room. 16:16; 1. kor. 16:20; 2. kor. 13:12; 1. tess. 
5:26; 1. piet. 5:14 (”veljellinen suudelma”). liturginen suudelma kehittyi tästä käy-
tännöstä. klemens Aleksandrialainen korostaa, että rakkautta ei osoita suudelma, 
vaan ainoastaan ystävällisyys. Hän viittaa myös suudelman käytöstä heränneisiin 
juoruihin ja pahoihin puheisiin (paed. 3.81.3). kyrillos Jerusalemilainen muistuttaa 
kasteoppilaille suunnatuissa luennoissaan, että diakonin kehotus toistensa syleilyyn 
ja keskinäisiin suudelmiin ennen ehtoollisen vastaanottamista edellyttää vilpittö-
myyttä, jossa ei ole sijaa tekopyhyydelle (23.3).

(3) Justinos antaa arvokasta tietoa kasteen jälkeen vietettävästä ehtoollisesta 
oman aikansa roomalaisten kristittyjen keskuudessa; samassa laajuudessa varhaista 
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tietoa antaa Did. 9–10. – puhuessaan ”kokousta johtavasta veljestä” Justinos halu-
aa ehkä käyttää yleistävää nimitystä, koska kaikkialla seurakuntien johtajia ei vielä 
kutsuttu piispoiksi. rooman piispana toiminut klemens antoi jo kirjeessään ko-
rinttilaisille selkeitä ohjeita piispanviran kunnioittamisesta (1. klem. 44). – Veden 
sekoittaminen viiniin ehtoollista varten oli varsin yleinen tapa varhaiskristillisissä 
yhteisöissä; ks. esim. irenaeus, Adv. haer. 5.3.2; klemens Aleksandrialainen, paed. 
2.20.1. – Justinos todistaa ehtoollista edeltävän kiitosrukouksen eli nk. epikleesi-
rukouksen käytöstä; ks. myös Did. 9.1–4. – rukousten päättäminen aameneen on 
peräisin juutalaisesta käytännöstä, kansan vahvistavasta vastauksesta jumalalliseen 
siunaukseen tai kiroukseen; 5. Moos. 27:15–26.

(5) Diakoneista varhaiskristillisyydessä ks. Ap. t. 6; 1. tim. 3:8–12; 1. klem. 42; 
ign. trall. 2.3–3.1.

Diakonit olivat piispojen (tai seurakunnan johtajien) avustajia, jotka hoitivat 
yhteisön käytännön asioita kuten tässä ehtoollisen toimittamista poissaolleille sekä 
avustusten jakamista. tässä mielessä heidän kunnioittamisensa korostaminen oli 
hyvin ymmärrettävää. Heidän arvovaltansa oli sidoksissa suoraan piispan arvoval-
taan. – Justinoksen teksti on varhaisimpana todistuksena ehtoollisaineiden lähettä-
misestä poissaolleille.

66. (1) Ehtoollisen rajaamisesta kastettujen ja kasteen edellyttämällä tavalla elävien 
osaksi ks. myös Did. 9:5.

(2) Me emme nimittäin ota tätä ravintoa vastaan tavallisena leipänä ja taval-
lisena juomana: Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesuksen lihan syöminen ja 
hänen verensä juominen on pelastuksen ehto ( Joh. 6:51–59). Antiokian piispa ig-
natios opetti, että ehtoollisleipä on kuolemattomuuden lääke (farmakon athana-
sias; ign. Ef. 20.2). irenaeuksen mukaan ehtoollisen leipä ja viini koostuvat sekä 
maallisesta että taivaallisesta elementistä. tästä syystä ehtoollisen vastaanottaneen 
kristityn ruumiskaan ei enää kuulu pelkästään katoavan piiriin, vaan sillä on toivo 
ylösnousemuksesta (Adv. haer. 4.18.5).

(3) Apostolien muistelmista ks. edellä kohta 33.5 sekä johdannon luku 5.
(4) Mithran kultista ks. Dial. 70.1 ja 78.6.

67. (3) Justinos käyttää sunnuntaista roomalaisille tuttua termiä. Varhaiskristilli-
syydessä sunnuntaita kutsuttiin ”ensimmäiseksi sapatin jälkeiseksi päiväksi” (mia 
ton sabbaton), jonka kirkkoraamattu kääntää ”viikon ensimmäiseksi päiväksi” (Matt. 
28:1 parr.; Ap. t. 20:7; 1. kor. 16:2). Varhaisin teksti, joka puhuu sunnuntaista ”Her-
ran päivänä” (he kyriake hemera), on ilm. 1:7. Apostolien opetuksessa eli Didakhessa 
tästä käytetään ilmausta kyriake kyriou (Did. 14.1), ja kieltäessään kristittyjä viettä-
mästä juutalaista sapattia ignatios Antiokialainen puhuu Herran päivän mukaan 
(kata kyriaken) elämisestä (ign. Magn. 9.1). ilmausta ”kahdeksas päivä” (ogdoe he-
mera) käytetään Barnabaan kirjeessä, jossa se asetetaan sapattia vastaan viittaamaan 
toisen maailman alkuun (Barn. 15.8).

(3) kohdan loppuosa toistaa tiivistetyssä muodossa sen, mitä edellä (65.3–5) 
sanotaan kasteen jälkeisestä ehtoollisen vietosta. – kaupungeissa tai kylissä: vrt. pli-
niuksen nuoremman valitus kristittyjen taikauskon leviämisestä kummallekin alu-
eelle; kirjeet 10.96.7. – Justinoksen selostus on ensimmäinen tuntemamme viittaus 
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evankeliumien lukemiseen jumalanpalveluksen yhteydessä. Eusebios lainaa kirk-
kohistoriassaan 2. vuosisadalla eläneen korintin piispa Dionysioksen kirjettä, jossa 
hän kertoo klemensin kirjettä (1. klem.) luettavan hänen yhteisössään (4.23.11). 
sanonta ”siinä määrin kuin aika riittää” viittaa siihen, että profeetallisia kirjoja ja 
evankeliumeja ei luettu lyhyinä katkelmina, vaan laajempina kokonaisuuksina.

(4) lukemista seurannut kokouksen johtajan kehotuspuhe vastaa saarnaa; ks. 
myös tertullianus, Apolog. 39.4.

(5) Erään irenaeuksen kirjoituksen katkelman mukaan Herran päivänä ei pol-
vistuta rukoukseen, koska rukouksen on kuvastettava ylösnousemusta. seisten ru-
koilemisen perinne on säilynyt ortodoksisessa kirkossa. – parhaan kykynsä mukaan: 
kokouksen johtajan rukoukset eivät seuranneet valmista kaavaa, vaan olivat spon-
taaneja ja sidoksissa kulloiseenkin tilanteeseen; vrt. edellä kohta 13.1.

(6) tertullianuksen mukaan kirkko keräsi kuukausittain vapaaehtoisesti an-
nettuja lahjoituksia erilaisiin tarpeisiin: sairaiden, vanhusten, orpojen ja puutteessa 
olevien auttamista varten, haaksirikon uhreille sekä kaivoksiin, saarille tai vankilaan 
joutuneille (Apolog. 39).

(8) ks. edellä selitystä kohtaan (3). saturnuksen päivä (kronike hemera) oli pla-
neettojen mukaisen viikon ensimmäinen päivä.

68. (2) Huudahdus on sitaatti platonilta (krit. 43d).
(3)–(5) tekstijaksoa lainaa Eusebios, kirkkohist. 4.8.7.
(6)–(10) Hadrianuksen kirje lienee säilynyt alkuperäisenä rufinuksella, jonka 

tekstin Marcovich esittää Justinos-käsikirjoituksen kreikankielisen tekstin rinnak-
kaiskohtana. Eusebios esittää kreikannoksensa latinankielisenä haltuunsa saamasta 
Hadrianuksen kirjeestä; kirkkohist. 4.8.8 + 4.9.1–3; ks. myös hänen lainaamaansa 
Melitonin viittausta tähän kirjeeseen (4.26.10). suomennos seuraa latinankielistä 
alkutekstiä.

(6) Minucius fundanus oli konsulina vuonna 107 ja prokonsulina Vähässä-
Aasiassa vuosien 123–124 vaiheilla. Q. licinius silvanus granianus oli konsulina 
vuonna 106 ja Vähän-Aasian prokonsulina vuosien 122–123 vaiheilla. Jälkimmäi-
sen osalta nimi serenius esiintyy virheellisesti jo Eusebioksen käännöksessä.

(7) Vähän-Aasian kristittyjen tilanne ei näytä pysyneen niin hyvänä kuin Had-
rianuksen määräyksen pohjalta voisi olettaa. Justinosta hieman myöhemmin vai-
kuttanut Meliton valitti puolustuspuheessaan keisarille, että uusien asetusten vuok-
si Vähän-Aasian kristityt olivat joutuneet häikäilemättömien ilmiantajien ja toisten 
omaisuutta himoitsevien rosvojen uhreiksi. Melitonin kirjettä lainaa Eusebios, 
kirkkohist. 4.26.5–11.

(8) samaan tapaan kehottaa trajanus kirjeessään plinius nuoremmalle (kirjeet 
10.97.2).

(10) kautta Herakleen: kreikaksi ma ton Heraklea, latinaksi mehercule.
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toinen Apologia

1. (1) Q. lollius Urbicus oli ollut konsulina sekä legaattina germaniassa ja Britan-
niassa. Hän vaikutti rooman kaupungin prefektinä n. 146–160. – kaikille ihmisille 
yhteisestä kokemusmaailmasta ks. myös 10.8; Dial. 48.3; 57.3; 93.3. kaikkien ih-
misten veljeydestä ks. myös ign. Ef. 10.3 sekä tertullianus, Apolog. 39.8. stoalaisis-
ta filosofeista ajatusta pitää esillä Epiktetos, Diatr. 1.13.3–4.

(2) Ei ojenna: kieltosana puuttuu käsikirjoituksesta, mutta virkkeen ajatuksen-
juoksu näyttää vaativan sen. […]: tekstistä puuttuu osa. – Justinos esittää useas-
sa yhteydessä kristittyjen surmaamisen pahojen henkien aikaansaannokseksi: 7.2; 
8.3;11.1; 12.3; 13.1; 1. Apol. 5.1–3; 10.6; 12.5; 14.1; 23.3; 57.1; Dial. 39.6. ks. myös 
esim. Eusebios, kirkkohist. 5.1.5–6 (lugdunumin ja Viennan marttyyrit).

2. tälle luvulle on rinnakkaisteksti Eusebioksen kirkkohistoriassa (4.17.2–13).
(2) Justinoksen ilmaus ou … meta orthou logou on tässä suomennettu sanalla 

”järjettömästi”; ilmauksesta orthos logos Justinoksella vrt. 7.7 (”oikeaan suuntautunut 
järki”); 9.4 (”oikea sana”); huomaa myös sanonta sofron logos kohdassa 7.9 (”terve 
ajattelu”) sekä sofron krisis kohdassa 15.3 (”viisas tuomio”). ilmauksen tausta on 
platonismissa, jossa se liittyy loogiseen päättelyyn ja selkeään ajatteluun; ks. esim. 
platon, tim. 56b. ks. myös selitystä kohtaan 1. Apol. 3.1. – luonnollisesta laista ks. 
myös room. 2:4.

(6) roomalaisen lain mukaan vaimo saattoi erota miehestään erokirjalla (lat. 
repudium), kun taas juutalaisen lain mukaan tämä oikeus oli pääasiassa vain mie-
hellä. roomalaisen käytännön mukaan eron saattoi panna täytäntöön myös ilman 
erokirjaa. kristillisen kirkon piirissä avioero oli kielletty jo Jeesuksen opetuksen 
perusteella (Mark. 10:2–12; Matt. 5:27–30).

(9) ilmaukset ”Urbicuksen rankaisemaa” ja ”joka oli pannut ptolemaioksen kah-
leisiin” puuttuvat rufinuksen käännöksestä ja lienevät siten myöhempiä lisäyksiä 
tekstiin. Mainittu ptolemaios on mahdollisesti sama kristitty opettaja, joka kirjoitti 
kirjeen floralle (ptol. flor.; nag Hammadin kätketty viisaus, s. 145–159). Jos asia 
on näin, Justinos ei pitänyt häntä harhaoppisena kuten Valentinosta ja muita gnos-
tilaisia opettajia. Monen proto-ortodoksista kristillisyyttä edustaneen opettajan ta-
voin Justinos sanoi harhaoppisia arvostellessaan, että roomalaiset eivät vainonneet 
näitä (1. Apol. 26.7–8).

(14) Vrt. plinius nuoremman kirje trajanukselle (kirjeet 10.96; suom. Heikki 
laakkonen): ”katsoin oikeaksi vapauttaa ne, jotka kielsivät olevansa tai olleensa 
kristittyjä ja minun saneluni mukaan kutsuivat avukseen jumalia ja uhrasivat suitsu-
ketta ja viiniä kuvallesi, jonka olin käskenyt yhdessä jumalien kuvien kanssa tuoda 
tätä varten paikalle, ja tämän lisäksi herjasivat kristusta – kaikki sellaista, johon 
todellista kristittyä sanotaan olevan mahdoton pakottaa.”

(19) kiitollisuus viittaa kiitoksen lausumiseen Jumalalle; vrt. tertullianus, Apo-
log. 1.12; 50.16.

3. käsikirjoituksessa luku 3 seuraa kohtaa 8.5. Eusebius lainaa sen kokonaisuudes-
saan kirkkohistoriassaan ennen lukua 2 (4.16.3–6) ja sanoo sen seuranneen hä-
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nen jälkimmäisenä lainaamaansa kohtaa. tässä seurataan Eusebioksen ilmoittamaa 
järjestystä, vaikka sen alkuperäisyydestä ei ole varmuutta. lukujen 8 ja 9 välillä ei 
kuitenkaan ole kirjallista saumaa, eikä luku 3 näytä lainkaan sopivan sinne. tästä 
huolimatta mm. Munier seuraa käsikirjoituksen tekstijärjestystä.

(1) kuvatessaan Crescensiä Justinos irvailee hänen filosofin arvoaan käyttämäl-
lä hänestä nimityksiä filopsofos (”metelin ystävä”) ja filokompos (”kerskumisen ystä-
vä”). tatianoksen mukaan kyynikko Crescens oli rahanahne pederasti, joka saar-
nasi kuolemanpelkoa vastaan, mutta pelkäsi itse kuolemaa. tatianos kertoo tämän 
yrittäneen saada myös Justinosta tuomituksi kuolemaan, mutta ei ole tietoa siitä, 
oliko hän lopulta mukana tämän tuomitsemisessa; ks. kuitenkin myös Eusebios, 
kirkkohist. 4.16.1–2.

(2) kristittyjä syytettiin usein jumalankieltäjiksi. Justinos mainitsee asiasta usein 
(1. Apol. 5.3; 6.1; 27.3; Dial. 10.1); ks. myös polykarpoksen marttyyrio 3.2; 9.2; At-
henagoras, leg. 3.1. Athenagoras mainitsee kolme syytöstä kristittyjä vastaan, joi-
den mukaan nämä kielsivät jumalat, viettivät irstaita juhlia (”Thyesteen pitoja”) sekä 
sekaantuivat oidipuksen tavoin perheenjäseniinsä. Theofilos kertoo, että kristittyjä 
syytettiin vaimojen yhteisomistuksesta, sisarusten välisistä sukupuoliyhdynnöistä ja 
ihmislihan syönnistä (Ad Autol. 3.4). ks. myös selitystä kohtaan 1. Apol. 26.7.

(6) sitaatti: platon, Valtio 10.595c (suom. Marja itkonen-kaila).
(7) yhdentekevä suhtautuminen aineelliseen hyvään oli yksi Diogeneen kes-

keisistä opetuksista. Hänen opettajansa Antistenes oli sokrateen oppilas ja ensim-
mäinen kyynikko.

4. (2) Jumalan luomistyön hyvyydestä ihmissukua kohtaan: 1. Apol. 10.2; 2. Apol. 
5.2; Dial. 41.1. – kuten on todettu: 1. Apol. 10.1.

(4) on epäpyhää olla puhumatta kaikessa totta: 1. Apol. 8.2; vrt. platon, Valtio 
10.607c (suom. Marja itkonen-kaila): ”olisi kuitenkin väärin pettää se mikä tun-
tuu todelta.”

5. (1) sitä, ettei Jumala auttanut kärsiviä kristittyjä, käytettiin varsin usein argu-
menttina kristinuskoa vastaan: Eusebios lainaa kertomusta lugdunumin ja Vien-
nan marttyyreista, jossa kuvataan, kuinka poltettuja ja raadeltuja kristittyjen ruumii-
ta häväistiin estämällä niiden hautaaminen ja pilkkaamalla niitä. sivistyneimmästä 
päästä oli seuraavanlainen kritiikki: ”Missä on heidän jumalansa ja mitä hyödytti 
heitä tuo uskonto, jota he pitivät henkeänsä parempana?” (kirkkohist. 5.1.60).

(2) ”taivaallisilla alkuvoimilla” Justinos tarkoittaa taivaankappaleita: aurinkoa, 
kuuta ja tähtiä; ks. myös filon, De opif. Mundi 55 ja 60. Hierapoliin piispa papiaalta 
on säilynyt katkelma (fr. 4), jossa hän sanoo Jumalan asettaneen osan enkeleistä 
hallitsemaan maailman järjestystä ja tekemään työnsä hyvin.

(3) 1. Apol. 5.2. tulkitessaan alkukertomuksen jättiläiset pahoiksi hengiksi Jus-
tinos seuraa varhaisempaa juutalaista tai juutalaiskristillistä tulkintaa, joka esiintyy 
muun muassa pseudoklemensiläisessä kirjallisuudessa (Hom. 6.10).

(4) Maagisin kirjoituksin: 1. Apol. 14.1.
(5) kreikkalaisten ”jumalalla” Justinos tarkoittaa Zeusta, joka plutonin ja posei-

donin tapaan oli kronoksen ja Heran jälkeläinen.
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6. (2) klemens Aleksandrialainen muistuttaa, että kaikkia Jumalan nimityksiä käy-
tetään ihmisen neuvottomuuden vuoksi eikä siksi, että tietäisimme Jumalan nimen 
(strom. 5.82.1).

(3) Theofilos selittää Autolykoksen pilkkaamaa kristittyjen nimeä ja sanoo sen 
tarkoittavan Jumalan öljyllä voideltuja (Ad Autol. 1.12).

(4) Vrt. 1. Apol. 33.7.
(5) kuten on todettu: 1. Apol. 23.2; 63.10,16.
(6) pahojen henkien ulosajamisesta kristittyjen keskuudessa ks. myös Dial. 

85.1–2; Theofilos, Ad Autol. 2.8; irenaeus, Adv. haer. 2.32.4–5.

7. (1) lopun tulemisen viivästyminen ei näytä olleen Justinokselle erityinen ongel-
ma; vrt. 1. Apol. 28.2; Dial. 32.2. Ennen Justinosta aihe on esillä yllättävän harvoissa 
teksteissä: 2. piet. 3:4; 1. klem. 23.3; Barn. 19.5; Herm. Vis. 3.4.3; 2. klem. 11.2.

(2) Deukalion oli prometheuksen poika, joka sai isältään varoituksen tulevasta 
tulvasta ja rakensi vaimonsa pyrrhan kanssa arkin. kun tulva hellitti, he saivat ju-
malalta käskyn heittää kiviä maihin olkansa yli. näistä kasvoi miehiä ja naisia. niin 
juutalaiset kuin kristitytkin pitivät mielellään nooaa ja Deukalionia yhtenä ja sa-
mana miehenä, ks. esim. filon, De praem. et poen. 412 ja Theofilos, Ad Autol. 2.30.

(3) opetus koko kosmoksen hajoamisesta tuleen oli tavallinen stoalaisten 
keskuudessa, vaikka kaikki stoalaiset eivät pitäneetkään sitä totena. – sardanapalos, 
etäisesti Assurbanipaliin liitetty hahmo, oli tarinan mukaan naismainen ja koreaa 
pukeutumista rakastanut Assyrian kuningas, joka tunnettiin rikkauksistaan ja hil-
littömästä seksuaalikäyttäytymisestään. Hän jäi medealaisten ja babylonialaisten 
sotajoukkojen saartamaksi niniven palatsiinsa ja poltti itsensä yhdessä aarteidensa 
kanssa. tarina sardanapaloksesta on saanut piirteitä useista assyrialaisista hallitsi-
joista.

(7) oikeaan suuntautunut järki: ks. selitystä kohtaan 2.1.
(8) yleisen stoalaisen käsityksen mukaan ruumiittomia asioita ei ole, koska ruu-

miilliset asiat ovat kaiken prinsiippeinä.

8. (1) on jo todettu: 1. Apol. 46.3, jonka selityksessä tarkemmin Herakleitoksesta. 
Musonius rufus oli neron vuonna 65 jkr. karkottama stoalainen opettaja (tacitus, 
Annaalit 15.71), joka sai myöhemmin palata takaisin (tacitus, Hist. 3.81). Hän eli 
pliniuksen aikaan asti (plinius, kirjeet 3.11).

(2) Justinos sulattaa termin logos filosofisen merkityksen ”järki” sen kristilliseen 
merkitykseen ”sana”.

(3) Justinoksen ilmaus spermatikos logos tarkoittaa sananmukaisesti ”kylväjä-
logosta” (ks. edelleen 2. Apol. 13.3; vrt. 10.2). sama ilmaus ja ajatus esiintyvät jo 
filonilla, jonka mukaan näkymätön, kylväjänä ja rakentajana toimiva logos avaa 
ihmisen järjellisten ja ruumiillisten toimintojen kohdun, antaa käsityskyvyn, pu-
heen, kuulon ynnä muun (Quis rerum div. heres. 119).

(4) pahojen henkien lyömisellä ihmisten keskuudessa Justinos tarkoittaa eksor-
kismia.

9. (2) Heidän isänsä: vrt. filon, De sacrif. Abel. 131, jonka mukaan Jumala itse on 
kaikkien oikeudenmukaisten lakien lähde. oikeudenmukaisten lakien ja rangais-
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tusten olemassaolo todistaa Justinoksen mielestä sen, että Jumalan, kaikkien näiden 
lakien isän, säätämät rangaistukset ovat oikeudenmukaisia.

(3) platonin mukaan se, mitä sanotaan pahaksi, on väärämielisten silmissä hyvää 
ja oikeamielisille pahaa. Hyvä on hyville ihmisille todella hyvää ja pahoille pahaa 
(lait 2.661c-d).

(4) ilmauksella ”oikea sana” (orthos logos) Justinos korostaa kristuksen järjellistä 
ulottuvuutta, kuten seuraava kohta 10.1 osoittaa; ks. selitystä kohtaan 2.1. Esimer-
kiksi Wartelle käsittää Justinoksen puhuvan tässä ”oikeasta järjestä” (droite raison) 
eikä sanasta.

10. (1) Vasta myöhemmät kristilliset opettajat päätyivät erittelemään, millä tavoin 
kristuksen ruumis, järki ja sielu olivat jumalallisia tai inhimillisiä. neljännen evan-
keliumin mukaan sana tuli lihaksi ( Joh. 1:14), mutta tätä myöhemmän opin kan-
nalta merkittävää lausetta ei selitetä evankeliumissa missään yhteydessä tarkemmin. 
se tarkoittanee samaa kuin jakeen 1. tim. 3:16 ajatus, jonka mukaan kristus ”ilmes-
tyi ihmisruumiissa”. Evankelistalle oli olennaista kuvata jumalallisen sanan toimin-
taa ihmisruumiissa, joka puolestaan jäi toissijaiseen asemaan. Hänelle oli kuitenkin 
tärkeää korostaa, että Jeesus oli todellinen ihminen, joka saattoi esimerkiksi itkeä 
( Joh. 11:32–37).

(5) ksenofon, Muist. 1.1.1 (suom. pentti saarikoski): ”olen usein ihmetel-
lyt, millaisin puhein sokrateen syyttäjät saivat ateenalaiset uskomaan, että hän 
oli  valtion edun nimessä ansainnut kuoleman. Häneen kohdistettu syyte oli suu-
rin piirtein tällainen: sokrates rikkoo lakia, kun ei palvo valtion palvomia jumalia, 
vaan esittää uusia käsityksiä jumaluudesta; edelleen hän rikkoo lakia koska turmelee 
nuorisoa.”

(6) platon, tim. 28c (suom. A. M. Anttila): ”tämän kaikkeuden isän ja tekijän 
löytäminen on todella vaikea tehtävä, ja jos hänet löytääkin, on mahdotonta tehdä 
hänet kaikille ymmärrettäväksi.” Justinoksen lainaus ei ole suoraan platonilta, vaan 
keskiplatonisesta tulkintatraditiosta, jota edustaa Alkinous, Didask. 27: ”kaikkein 
arvokkainta hyvää ei ole helppo löytää eikä sen löydettyään ole turvallista puhua 
siitä kaikille.”

(8) kaikille ihmisille yhteisestä kokemusmaailmasta ks. myös 2. Apol. 1.1; Dial. 
48.3; 57.3; 93.3.

11. (3) ksenofon, Muist. 2.1.21–28. filon puolestaan kuvaa hyvettä ja pahetta kah-
tena eri vaimona, jotka asuvat ihmisen – siis miehen – sisimmässä (De sacrif. Abel. 
20–34). toisen vaimoista koemme lempeäksi ja itsemme kaltaiseksi, helpoksi miel-
lyttää. tämä on pahe, joka tulee luoksemme ylellisesti pukeutuneena ja ylellisesti 
koristautuneena. Hänen seurassaan tulevat luoksemme imartelu, petos, harhaluulot 
ja jumalattomuus. pahe antaa vain nautintoa. toisen vaimon taas koemme viha-
mieliseksi, riidanhaluiseksi ja epämiellyttäväksi. tämä on hyve, jonka seurassa ovat 
oikeudenmukaisuus, hurskaus, kohtuullisuus, pidättyvyys ja muut niiden kaltaiset 
hyveet. ksenofonin tapaan filon kuvaa millä keinoilla nämä kaksi yrittävät suostu-
tella ihmisiä seuraajakseen.

(7) platon keskustelee siitä, miten väärämielinen käyttää oikeamieliselle kuulu-
via ominaisuuksia eksyttääkseen toisia ihmisiä; Valtio 2.361ab.
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(8) kilvoittelijoilla Justinos tarkoittaa kaikkia sellaisia ihmisiä, jotka tekevät 
lujasti työtä, karttavat nautintoja eivätkä etsi minkäänlaista henkilökohtaista etua.

12. Jaksolle 12.1–2 on rinnakkaisteksti Eusebioksen kirkkohistoriassa (4.8.5).
(1) pakanoiden suhtautumisesta kristittyihin ks. plinius, kirjeet 10.96; 1. klem. 

60–61.
(4) Vrt. Eusebios, kirkkohist. 5.1.14. Vainojen yhteydessä orjia kidutettiin, jotta 

nämä kavaltaisivat kristityksi epäillyn isäntäväkensä. kristittyjen salaiset kokoontu-
miset ja salaperäisyydestä juontuneet epäilyt kiihottivat joitakin pakanoita tulkitse-
maan ehtoollisen lapsiuhreiksi ja kannibalismiksi ja rakkaudenateriat orgioiksi.

(5) kronos oli todennäköisesti ennen helleenien aikaa palvottu vanha kreikka-
lainen jumaluus, jolle kerrottiin uhratun ihmisiä rodoksella. lasten uhraamisesta 
kronokselle ks. Aristides, Apol. 9.2. – ihmisuhrit ja ihmisveren pirskottaminen 
jumalankuvan päälle liittyivät Jupiter latariksen kulttiin (porfyrios, De abstin. 
2.56.3,9; tertullianus, Apolog. 9.5).
13. (3) Jakson ensimmäinen lause on erityisen hankala. tässä käännöksessä siihen 
on lisätty määre ”siinä määrin kuin” sekä sana ”asiat”, joka on pantu tekstissä par-
tisiippimuodossa olevan nähdä-verbin objektiksi. käännös pyrkii myötäilemään 
Justinoksen ajatusta kohdassa 13.5, jossa näkeminen kohdistuu koko todellisuu-
teen. lause voidaan kääntää myös näin: ”kukin on puhunut hyvin, hänessä olevan 
jumalallisen kylväjä logoksen osan mukaan, milloin tahansa hän on nähnyt, mitä 
hänelle on uskottu.”

(5) ks. edellä kohdan 8.3 selitystä. – kreikan termi ta onta on suomennettu 
sanalla ”todellisuus”, so. todellisuuden syvin olemus, perimmäisesti olevat asiat; vrt. 
Barnard: ”realities”, Munier: ”la réalité”.

(6) Alkutekstissä ei ole vastinetta sanalle ”olemus” eikä muullekaan substantii-
ville, jolla Justinos kuvaisi tarkoittamaansa asiaa. Barnard käyttää sanaa ”thing”, kun 
taas Munier valitsee termin ”être”. kysymys on joka tapauksessa sanasta itsestään. 
sana edustaa Justinokselle olemuksellista hyvyyttä ja totuutta, jota pakanoista par-
haat ovat kyenneet ainoastaan jäljittelemään.

14. (1) kirjallinen keisarille osoitettu pyyntö (biblidion) luovutettiin hänen hallin-
tovirkamiehilleen. Hallitsijat saattoivat liittää kommenttinsa heille osoitettuihin 
kirjasiin ja halutessaan myös julkaista ne. Justinoksen pyyntökirjanen on poikkeuk-
sellisen pitkä verrattuna muihin samalta ajalta säilyneisiin kirjallisiin pyyntöihin.

(2) Vrt. room. 2:14–15; Dial. 93.1.

15. (1) Viittaus simon noitaan on käsikirjoituksessa, mutta on mitä todennäköi-
simmin myöhempi lisäys, jonka innoittajana on ollut Justinoksen Dialogissa te-
kemä viittaus (Dial. 120.6): ”kirjoitin keisarille ja sanoin heidän [samarialaisten] 
olevan eksyksissä, kun he uskovat oman kansansa mieheen simon noitaan, jonka 
he väittävät olevan kaiken herruuden, vallan ja voiman yläpuolella oleva Jumala.” 
tämä kohta viittaa kuitenkin uskottavasti jaksoihin 1. Apol. 26.2–3 ja 56.1–3, joissa 
Justinos tekee selkoa simonin kunnioittamisesta ylimpänä jumalana.

(3) kaikki mainitut ryhmät liittyvät kirjoittajiin, jotka antoivat teksteissään 
sijaa erotiikalle tai nautinnolle ylipäänsä. sotadeos Maronealainen kirjoitti ruo-
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kottomina pidettyjä runoja ja naispuolinen filaenis leukadialainen eroottista 
runoutta. käsi kirjoituksessa mainitaan näiden henkilöiden kannattajien jälkeen 
”orkhestratoslaiset”, mikä viittaisi tanssijoihin. Uskottavampaa on olettaa muuta-
mien tutkijoiden tapaan, että Justinos on alun perin viitannut ”arkhestratoslaisiin” 
eli gastronomisista nautinnoista runoilleen Arkhestratos gelalaisen ihailijoihin. 
Epikurolaiset kuuluvat Justinoksen mielestä samaan joukkoon. – Viisaan tuomion 
nojalla: ks. selitystä kohtaan 2.1.

(4) Justinos toivoo, että keisari ”oman itsensä vuoksi” lausuisi oikeudenmukaisen 
tuomion eli pidättyisi tekemästä raskasta syntiä, joka viimeisellä tuomiolla luettai-
siin hänen kadotuksekseen.
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Dialogi tryfonin kanssa

Ensimmäinen päivä

1. Dialogissa on alun perin saattanut olla päällekirjoitus (vrt. 1. ja 2. Apol.), mutta 
säilyneessä käsikirjoituksessa sellaista ei ole. Jos Justinos on aloittanut teoksensa 
päällekirjoituksella, se on todennäköisesti sisältänyt omistuksen Marcus pom-
peiukselle, vrt. Dial. 8.3; 141.5.

(1) Eusebioksen mukaan (kirkkohist. 4.18.6) Justinos ja tryfon kohtasivat 
Efesoksen kaupungissa.

(2) filosofit pukeutuivat yksinkertaiseen, neliskulmaiseen viittaan (pallium), 
joka poikkesi vapaiden rooman kansalaisten käyttämästä, puoliympyränmallisesta 
viitasta (toga).

(3) Justinos siteeraa Homerosta: il. 6.123 (suom. otto Manninen). – tutkijat 
ovat erimielisiä siitä, onko tryfon todellinen henkilö. Dialogin taustalla on epäile-
mättä useita Justinoksen juutalaisten kanssa käymiä keskusteluja (vrt. Dial. 50.1), 
mutta tryfon on todennäköisesti kirjallinen luomus, joka reagoi Justinoksen kan-
nalta aina oikealla tavalla, jotta tämä voi jatkaa argumentaatiotaan haluamaansa 
suuntaan. Dialogin kirjallista luonnetta vahvistavat useat sen alussa esiintyvät viit-
taukset platonin dialogeihin. – ”Viimeaikainen sota” viittaa Bar kokhban kapinaan 
vuosina 132–135. kapina päättyi juutalaisten täydelliseen häviöön, kun Hadrianus 
valloitti Jerusalemin ja karkotti sieltä juutalaiset. Vrt. Dial. 9.3.

(4) ”Enemmistöllä” Justinos viitannee stoalaisiin ja näiden kohtalonuskoon. 
– onnellisuutta pidettiin hellenistisessä filosofiassa yleisesti filosofian päämääränä; 
vrt. Dial. 2.4; 3.4; 4.2; 8.2. (5) Asioiden toistuminen samanlaisena on stoalainen us-
komus; ks. origenes, C. Celsum 4.68; 5.20. – Usko kuolemattomaan sieluun kuului 
platonismiin.

2. Justinos kuvaa kääntymistään kristityksi. tutustuttuaan kaikkiin aikansa tunne-
tuimpiin filosofioihin hän vakuuttui kristinuskon ylemmyydestä. kuvausta ei ole 
syytä lukea historiallisena selontekona, sillä se on kirjoitettu ajan kirjallisia konven-
tioita noudattaen; vrt. lukianos, Men. 4–6. Myös Josefus kertoo nuoruudessaan 
kulkeneensa yhdestä juutalaisesta ”koulukunnasta” toiseen, Vita 2. lisäksi Justinok-
sen esittämät syytökset eri filosofisia koulukuntia vastaan ovat luonteeltaan yleisiä ja 
kaavamaisia, eivätkä välttämättä kerro näiden henkilökohtaisesta tuntemisesta.

(1) Ajatus filosofiasta tai viisaudesta Jumalalta aikojen alussa saatuna lahjana 
esiintyy platonilla: fileb. 16c; tim. 47b; vrt. Julianos, orat. 6.182c; origenes, C. 
Celsum 1.25. – ”teoreetikot” eivät ole mikään tunnettu filosofiryhmä. Justinoksen 
on arveltu viittaavan skeptikkoihin, mutta varmuutta tästä ei ole.

(1)–(2) Vrt. Julianos, orat. 6.184c: ”Älköön kukaan jakako filosofiaamme mo-
neen osaan älköönkä osittako sitä; ennen kaikkea älköön kukaan tehkö yhdestä 
monta. sillä totuus on yksi ja niin on filosofiakin.”
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(2) oppi-isä: sananmukaisesti ”logoksen isä”; tässä termi logos tarkoittaa oppia 
tai oppisuuntaa.

(3) Muiden filosofioiden arvostelussa näkyy platonistinen ajattelu, jolle stoa-
laisuuden välinpitämättömyys tuonpuoleisista asioista oli käsittämätöntä. samoin 
eräät keskiplatonistit arvostelivat ankarasti Aristotelesta ja muita peripateetikkoja 
näiden kosmologian vuoksi. peripateetikkojen rahanahneudesta vrt. lukianos, Vit. 
auct. 26.

(4)–(5) Justinos suhtautuu pythagoralaisiin muita filosofeja suopeammin, vrt. 
Dial. 5.6. Myös tämä on tyypillistä keskiplatonisteille, jotka yhdistivät ajattelussaan 
platonin ja pythagoralaisten oppeja.

(6) Ajatus sielun siivistä on lainaus platonilta: faidr. 246c

3. Justinos kuvaa kohtaamistaan erään vanhan kristityn kanssa (Dial. 3–8). tämä 
osoittaa sokraattista metodia käyttäen platonismin epäjohdonmukaisuuden ja saa 
Justinoksen vakuuttumaan kristinuskon ylivertaisuudesta. toisaalla Justinos kuvaa 
kääntymyksensä motiiviksi kristittyjen järkähtämättömyyden kuolemankin uha-
tessa, 2. Apol. 12.1.

(1) ”karttaa polkuja ihmisien” on lainaus Homerokselta: il. 6.202 (suom. otto 
Manninen).

(2–3) Justinos käyttää termiä filologia samassa merkityksessä kuin ”filosofia” 
tarkoittamaan järjen harjoittamista. Vanha mies puolestaan ymmärtää sen tarkoit-
tavan puhetaitoa. taustalla on logos-sanan monimerkityksisyys: toisaalta se viittaa 
sanoihin ja puheeseen, toisaalta järkeen.

(3) oikeanlainen päättely = orthos logos; ks. selityksiä kohtaan 1. Apol. 3.1 ja 2. 
Apol. 2.2.

(5) Jumalan määritelmä on peräisin platonilta; faid. 78c; Valtio 6.484b; 509b; 
tim. 27d. Vrt. Dial. 4.1.

(6) Vrt. plinius vanh., nat. hist. 7.21. pliniuksen mukaan intia ja osa Etiopiaa 
ovat täynnä luonnonihmeitä, ja suurimmat eläimet asuvat intiassa. Esimerkiksi koi-
rat ovat siellä muita suurempia.

(7) Ajatus Jumalan tuntemisesta perustuu platonin dialogiin faidr. 247c, jossa 
ei kuitenkaan puhuta Jumalan, vaan totuuden tuntemisesta. Jo keskiplatonistit kui-
tenkin sovelsivat ajatusta Jumalaan, vrt. Alkinous, Didaskalia 10.

4. (1) pyhä Henki: klemens Aleksandrialainen, paed. 3.11.64; origenes, De orat. 
15.5; irenaeus, Adv. haer. 4.20.6. Vrt. Dial. 7.1. – Järjen katse: platon, Valtio 7.533d; 
sof. 254a; filon, De migrat. Abr 39; De sacrif. 36; klemens Aleksandrialainen, protr. 
68.4; vrt. Ef. 1:18, 1. klem. 19.3. – Jumalan määritelmä: ks. Dial. 3.5 ja kohdan seli-
tys.

(2) kuninkaallinen järki on platonistinen käsite; platon, fileb. 30d.
(5) platonin ajatteluun kuuluu oppi sielujen jälleensyntymisestä. Hänen mu-

kaansa ihmisen kuollessa sielu vapautuu ruumiista ja se tuomitaan maanpäällisen 
elämän mukaan. Hyvin eläneet sielut saavat nauttia tuonpuoleisista ihanuuksista 
tuhannen vuoden ajan, vastaavasti pahantekijöitä rangaistaan tuhat vuotta. tämän 
jälkeen ne valitsevat itselleen uuden ruumiin, johon syntyvät maan päälle. syntyvät 
sielut eivät kuitenkaan muista menneisyyttään, sillä ennen uutta syntymää ne juovat 
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Unohduksen virrasta. ks. Valtio 10.614b–621b.
(7) Vrt. klemens Aleksandrialainen, Ecl. proph. 17.1; irenaeus, Adv. haer. 

2.33.1.

5.–6. Vanhan miehen kritiikki platonia vastaan kulminoituu tämän sieluoppiin: 
”Jos sielu voi itsestään tuntea Jumalan, sitä ei voi erottaa Jumalasta, mikä merkitsee, 
että ihmisen sielu on jumalallinen, mikä ei ole totta.” samaan tähtää myös hyökkäys 
sielun kuolemattomuutta vastaan, sillä ”kuolematon” merkitsee samaa kuin ”synty-
mätön”, ja molemmat ovat ainoastaan Jumalan ominaisuuksia.

5. (1) Justinoksen mukaan jotkut platonistit opettavat sielun olevan kuolematon 
ja siksi myös syntymätön, mutta hän ei itse ajattele näin. Hänen mukaansa sielu ei 
ole luonnostaan kuolematon, sillä luotuna se on katoavainen. Jumalan tahdosta se 
voi kuitenkin elää ikuisesti ja näin tulla kuolemattomaksi. samoin ajattelee myös 
tatianos, orat. 13.1; Theofilos, Ad Autol. 2.27. Ajatuksen tausta on platonin ajat-
telussa (tim. 41ab), joskaan platon ei puhu sieluista vaan jumalista. Justinoksen 
tulkinta esiintyy myös monilla keskiplatonisteilla, esim. Atticuksella (ks. Eusebios, 
praep. ev. 15.6.4). Justinos ei tuo missään selkeästi ilmi, mistä sielut ovat peräisin. 
kiistäessään platonin jälleensyntymisopin hän nähtävästi ajattelee myös sielujen 
olevan luotuja. niitä ei kuitenkaan ole luotu yhdessä ruumiiden kanssa, sillä sielut 
voivat olla olemassa myös ruumiista irrallaan – mikä on välttämätöntä, jos sielut 
eivät tuhoudu kuolemassa.

(3) onnenpotku pahantekijöille: 1. Apol. 18.1; platon, Apol. 40cd; faid. 107c; 
klemens Aleksandrialainen, strom. 4.44.2–3. – Vanha mies ei tässä kiellä tuonpuo-
leisen rangaistuksen ikuisuutta – hän toteaa vain, että Jumala voi halutessaan tuhota 
kaikki sielut. Vrt. tatianos, orat. 13.1; irenaeus, Adv. haer. 2.34.3. – käsitys sielujen 
tuonpuoleisista palkkioista ja rangaistuksista oli tavallinen myös juutalaisuudessa, 
ks. esim. Josefus, Bell. 2.155–156; 1. Hen. 22.8–13; 4. Esra 4.35; 2. Bar. 23. Vrt. 
irenaeus, Adv. haer. 5.31.2.

(4) Justinos viittaa kohtaan tim. 41b. – Justinos käyttää Jumalasta termiä agen-
netos, syntymätön. filosofien (mm. mainitussa timaioksen kohdassa) käyttämä vas-
taava termi on kuitenkin agenetos, joka tarkoittaa, ettei jumaluudella ole alkua ja 
siksi se on kaiken muuttuvan olevaisen yläpuolella. filosofit käyttävät termiä agen-
netos tarkoittamaan itseaiheutettua, omin neuvoin syntyvää, näin esim. Aristoteles, 
Metaf. B 4.999b.7. koska agenetos viittaa sellaiseen, jolla ei ole mitään alkua, se so-
veltuisi paremmin kuvaamaan Jumalan ikuista olemista. Justinos käyttää kuitenkin 
yksinomaan termiä agennetos; vrt. Dial. 114.3; 126.2; 127.1; 1. Apol. 14.1–2; 25.2; 
49.5; 53.2; 2. Apol. 6.1; 12.4; 13.4. Eräiden tutkijoiden mukaan tämä osoittaa, että 
Justinos on sekoittanut kaksi termiä, koska ei tunne filosofiaa tarpeeksi hyvin. tois-
ten mukaan termin agennetos käyttö on harkittua. kristityt omaksuivat sen pohti-
essaan pojan eroa isästä Jumalasta: isä Jumala oli syntymätön, aina olemassa ollut, 
poika oli hänestä syntynyt. Eräät tutkijat selittävät eron kopioitsijan virheeksi.

(6) kaiken alkusyy: Dial. 3.5. – filosofian tuki ja turva: vrt. Epiktetos, Diatr. 
4.5.26.
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6. (1) liike saa liikkumaan: platon, faidr. 245c; Aristoteles, siel. 1.3.406a. – sielu 
osallisena elämään: irenaeus, Adv. haer. 2.34.4. – se, mikä on osallinen, on muuta 
kuin se, mihin se on osallinen: platon, sof. 259a.

(2) Vrt. plutarkhos, De facie 943a. – sielun ja ruumiin harmonia: platon, faid. 
85e–86d. – Elävä henki: 1. Moos. 2:7; Viis. 15:11; 1. kor. 15:45; 2. kor. 3:6; irena-
eus, Adv. haer. 2.33.5; 2.34.4. – sielu palaa sinne, mistä se on tullut: saarn. 12:7.

7. (1) Jumalallinen henki: Dial. 4.1; 32.3; Theofilos, Ad Autol. 2.9.
(2) tapahtuneet asiat pakottavat uskomaan: 1. Apol. 30.1; 52.2.
(3) Jumala on kaiken luoja: Dial. 67.6; 140.4; 1. Apol. 12.9; 20.2; 26.5; 32.9; 

36.2; 40.7; 44.2; 46.5; 58.1; 61.3; 2. Apol. 10.6. – Väärät profeetat: Dial. 69.1; 82.1. 
– Eksyttävä henki: 1. tim. 4:1; 1. Joh. 4:6; Dial. 30.2; 35.2; 39.6. – Valon portit: 
Aristides, Apol. 17.7; origenes, C. Celsum 2.67. – Jumalan antama ymmärrys: Dial. 
30.1; 58.1; 92.1; 119.1.

8. (1) sielua polttava tuli: platon, kirjeet 7.341c; vrt. luuk. 24:32.
(2) Vrt. Ap. t. 26:29. – lepo: Matt. 11:29; 2. klem. 6.7. – Jeesus on Jumalan 

kristus (eli Voideltu): luuk. 2:26; 9:20; Ap. t. 4:26; ilm. 11:15; 12:10. – Jumalan 
tunteminen: Justinos käyttää Jumalan tuntemisesta samoja sanoja kuin edellä (Dial. 
4.1) puhuessaan filosofisen totuuden tuntemisesta. Molempien kohtien taustalla on 
platonin ajattelu (kirjeet 7.341c-d) jota myös kelsos siteeraa kuvatessaan platonis-
tista Jumalan tuntemista (origenes, C. Celsum 6.3). kohdat pohjautunevat samaan 
keskiplatonistien keskuudessa suosittuun pohjatekstiin, vrt. Alkinous, Didaskalia 
10, plutarkhos, De iside 77. – täydelliseksi tuleminen: Matt. 5:48; 19:21. Justinos 
tarkoittaa tällä kristityksi tulemista. Vrt. 1. Apol. 61.12, jossa Justinos kuvaa kasteen 
saanutta ”valaistuneeksi”. – onnellisuus elämän ja filosofian päämääränä: Dial. 1.4 
ja kohdan selitys.

(3) kreikankielinen teksti ei sisällä nimeä pompeius, joka kuitenkin esiintyy 
tässä kohdassa rufinuksen latinalaisessa versiossa (charissime Pompei), vrt. Dial. 
141.5. Marcus pompeiuksesta, jolle kirjoitus on omistettu, ei tiedetä mitään.

(4) tryfonin välihuomautus ”sillä pidän sinua jo ystävänäni” on lainaus plato-
nilta (gorg. 473a). – Armo Jumalalta: Dial. 43.2; 108.3; 133.1; 141.2. – Ajatus sii-
tä, että Messias on ensin salattuna maan päällä, kuului juutalaiseen apokalyptiseen 
uskomukseen; ks. 4. Esra 13.52. Vrt. 1. Apol. 35.1. – Elia ja messias: juutalaisen 
tradition mukaan Elia tulisi voitelemaan messiaan öljyllä. Myöhemmässä rabbiini-
sessa traditiossa Elia kuvattiin paitsi profeetaksi myös ylipapiksi, jonka eräs tehtävä 
Vanhassa testamentissa on kuninkaan voiteleminen (B. Erubin 43b). Eliasta myös 
Dial. 49.

9. (1) tyhjiä taruja: klemens Aleksandrialainen, protr. 2.1; Theofilos, Ad Autol. 3.1.
(2)–(3) kuvatessaan varsinaisen keskustelun alkua Justinos näyttää imitoivan 

platonin dialogia protagoras, jossa keskustelu on tyrehtyä alkuunsa, kun sokra-
tes nousee lähteäkseen, mutta kallias tarttuu tätä viitasta ja estää lähdön (protag. 
335cd). Justinos seuraa platonia niin pitkälle, että kirjoittaa ”nousin lähteäkseni” 
vaikka tähän asti Justinos ja tryfon ovat keskustelleet kävellessään ja istuutuvat vas-
ta kohdassa 9.3.
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(3) Juudeassa riehunella sodalla viitataan edellä mainittuun Bar kokhban kapi-
naan, ks. selitys kohtaan 1.3.

10. Varsinainen keskustelu alkaa puheella uudesta liitosta (luvut 10–11). tryfon 
syyttää kristittyjä siitä, että nämä väittävät palvelevansa Jumalaa, mutta eivät nou-
data tämän käskyjä (lakia). Justinos vastaa syytökseen esittämällä, että Jumala on 
solminut uuden liiton, joka kumoaa vanhan liiton ja sen määräykset.

(1) kristittyjä vastaan esitetyistä syytöksistä ks. selityksiä kohtiin 1. Apol. 26.7 
ja 2. Apol. 3.2.

(3) Juutalaisten mukaan messias ei voi olla ristiinnaulittu: 1. kor. 1:18,23; Dial. 
32.1; 38.1; 1. Apol. 13.4; 22.3; 53.2.

(4) termi ”jumalaapelkäävät” (hoi fobumenoi ton theon) viittaa juutalaisuudesta 
kiinnostuneisiin ja sen tapoja osittain noudattaviin pakanoihin. termi esiintyy täs-
sä merkityksessä usein Apostolien teoissa (10:2,22,35; 13:16,26). Juutalaisuuteen 
kääntyneitä ja sen merkiksi itsensä ympärileikkauttaneita puolestaan kutsutaan 
”proselyyteiksi”. on arveltu, että tryfonin seuralaiset, joita Justinos ei sen tarkem-
min identifioi, olisivat jumalaapelkääviä, proselyytiksi tulemista harkitsevia paka-
noita. Vrt. Dial. 23.3; 24.3; 122.3–5.

11. (1) puhe yhdestä Jumalasta, joka on luonut maailman ja johdattanut israelin 
kansaa, on kritiikkiä Markionin ja gnostilaisuuden käsityksille Jumalasta. Vrt. Dial. 
56.11.

(2) Jumalan perintöosa: Ef. 1:18; 5:5. – Horebilla annettu laki: Dial. 67.9; kle-
mens Aleksandrialainen, strom. 6.41.5. – Uusi laki ja liitto kumoavat aikaisemmat: 
Hepr. 8:13. – kristus on ikuinen laki: Dial. 43.1; 118.3; 122.5.

(4) kansojen valo: Jes. 42:6; 49:6; luuk. 2:32. – Uusi laki: Barn. 2.6.
(5) kristityt ovat tosi israel: Dial. 135.3. – Jumala katsoi Abrahamin vanhurs-

kaaksi ympärileikkaamattomana ja siunasi hänet: room. 4:3,9–10, vrt. 1. Moos. 
15:6 (lXX) = gal. 3:6; 1. Moos. 24:1; Dial. 23.4; 92.3; 119.6; 1. klem. 10.6. – Ab-
raham on monien kansojen isä: 1. Moos. 17:5; room. 4:17–18.

12. luvuissa 12–15 Justinos osoittaa, että juutalaisen rituaalilain – uhrien, happa-
mattoman leivän, paaston ja ympärileikkauksen – todellinen merkitys on vertaus-
kuvallinen. rituaalien varsinainen tarkoitus on johdattaa kansa luopumaan pahois-
ta teoistaan. Juutalaiset eivät kuitenkaan ole ymmärtäneet tätä, vaan kuvittelevat 
saavuttavansa Jumalan hyväksynnän toteuttamalla lain kirjaimellisesti. tämä on 
Justinoksen mukaan väärä tulkinta. Uhreja ja muita rituaaleja ei tarvita, tärkeintä on 
sydämen ympärileikkaus.

(1) Jesaja-sitaatti poikkeaa jonkin verran septuagintan sanamuodosta; vrt. koh-
taan Dial. 14.4, jossa sitaatti on septuagintan mukainen. kaikkia eroja ei ole mah-
dollista saada käännöksessä esiin.

(2) korvat on lukittu jne.: Dial. 33.1. – Vetoaminen Jeremiaan on yllättävää, 
sillä edellä oleva sitaatti on peräisin Jesajalta. – kristus on uusi lainsäätäjä: ks. Dial. 
11.2. – köyhille julistetaan ilosanomaa, sokeat näkevät: Matt. 11:5; Dial. 69.6; 1. 
Apol. 48.2.
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(3) toinen ympärileikkaus: Dial. 113.6; 114.4. – Jatkuva sapatti: tertullianus, 
Adv. iud. 4.2. – oikea sapatinvietto: Jes. 58:13; Dial. 27.1–2.

13. Justinos asettaa juutalaiset puhtaussäädökset ja kristillisen kasteen jyrkästi vas-
takkain. Edellinen perustuu uhrieläinten vereen, jälkimmäinen kristuksen vereen, 
kuten pitkä Jesaja-sitaatti ( Jes. 52:10–54:6) osoittaa. Vaikka Jesaja ei mainitse ristiä, 
laulu kärsivästä palvelijasta ja tämän häpeällisestä, mutta viattomasta kuolemas-
ta yhdistettiin Jeesuksen ristinkuolemaan jo varhain (vrt. Ap. t. 8:32–35; 1. piet. 
2:22–25). Jesaja-sitaatti on Justinokselle keskeinen myös muista syistä. Hän yhdis-
tää jakeen 52:15 puheen kansoista ja jakeen 53:1 kysymyksen (”Herra, kuka uskoo 
meidän sanomamme?”) ja ymmärtää kohdan puhuvan kristinuskoon kääntyneistä 
pakanoista, jotka ovat nähneet, ymmärtäneet ja uskoneet (vrt. Dial. 42.2–3; 89.3; 
118.3–4). tähän liittyy läheisesti kolmas ajatus, jota Justinos kehittää Jesaja-sitaatin 
pohjalta: kristillinen kaste, jolla uskovat kastetaan. kaste merkitsee peseytymistä 
pääsiäislampaan veressä (vrt. Barn. 5.1–2). Jakeen 52:11 pohjalta Justinos sanoo 
kasteen puhdistavan koko ihmisen, sekä ruumiin että sielun (Dial. 14.1–2; vrt. 2. 
kor. 6:17 ja 7:1). Jeesuksen veri puhdistaa, sillä se ei ole ihmisverta ( Jes. 53:8: ”kuka 
voi saada selville hänen sukunsa”; vrt. Dial. 43.3; 54.1–2; 63.2; 68.4; 76.2).

(1) Jesaja kehottaa puhdistautumaan kohdassa Jes. 1:16. Vrt. Dial. 14.1; 18.2; 
44.4; 1. Apol. 44.3; 61.7. – Meren vesi ei riitä puhdistamaan: Euripideen näytel-
mässä meren vesi puhdistaa ihmisen pahat teot, ifig. 1039; 1193. – pelastava pesu: 
Dial. 44.4; 1. Apol. 61.12; 66.1; vrt. tit. 3:5. – kulki katuvien mukana: 1. kor. 10:4. 
– pukkien ja lampaiden veri: Hepr. 9:13–14. – Jauhojen uhraaminen: Dial. 41.1; 
112.4; vrt. 3. Moos. 14:10.

(2)–(6) 1. Apol. 50.3–11.
(5) Hänen haavojensa hinnalla: Dial. 17.1; 32.2; 95.3; 137.1. – kuin karitsa: Ap. 

t. 8:32; Dial. 32.2; 72.3; 89.3; 90.1; 111.3; 114.2.
(6) kuka voi saada selville hänen sukunsa: Dial. 43.3; 63.2; 68.4; 76.2. – Minä 

rankaisen jumalattomia: Dial. 32.2; 97.2. – Ei harjoittanut vääryyttä: Dial. 102.7.
(6)–(7) 1. Apol. 51.1–5.
(7) 1. Apol. 50.2.
(8) gal. 4:27; 1. Apol. 53.5.

14. (1) Elämän vesi: Jer. 2:13; Joh. 4:10,14; 7:38; ilm. 21:6; 22:1,17; Dial. 19.2; 69.6; 
114.4; 140.1. – rikkoutuneet vesisäiliöt: Jer. 2:13; Dial. 19.2; 114.5; 140.2.

(2) ruumis on puhdas: vrt. luuk. 11:41. – Happamaton leipä: 1. kor. 5:8.
(3) Vrt. 2. Moos. 2:18–20. – Uusi lainsäätäjä: ks. Dial. 11.2. – Edellä mainitse-

mani sanat: Justinos viittaa esittämäänsä ajatukseen kohdassa Dial. 12.1.
(8) Justinos löytää perusteet Jeesuksen toiselle tulemukselle Vanhasta testamen-

tista. Juutalaiseen messiasodotukseen ei sisältynyt ajatusta messiaan kärsimisestä ja 
ristinkuolemasta, heille messias oli voitokas kuningas tai profeetta. kristityt ym-
märsivät Vanhan testamentin voitokkaasta messiaasta puhuvien kohtien tarkoitta-
van Jeesuksen toista tulemista (kunniassa ja loistossa). näiden lisäksi he tulkitsivat 
myös muiden, juutalaisten ei-messiaanisina pitämien kohtien puhuvan Jeesuksen 
ensimmäisestä tulemuksesta (alhaisuudessa ja kärsimyksessä), esim. luvuissa 13 ja 
14 esiintyvät Jesaja-sitaatit. kristuksen kahdesta tulemuksesta ks. Dial. 31.1; 32.2; 
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34.2; 36.6; 49.3 ja 7; 52.1 ja 4; 110.2;111.1; 121.3; 1. Apol. 52.3. – profeettasi-
taatti ei ole peräisin Hoosealta vaan sakarjalta; Justinos viittaa kohtaan sak. 12:10, 
vrt. Dial. 32.2; 64.7;118.1; 1. Apol. 52.3; ilm. 1:7. – Viittaus Danieliin tarkoittanee 
kohtaa Dan. 9:26 tai 7:13.

15. (2)–(6) Jesajaa tulkitsee vastaavalla tavalla myös Barn. 3.1–5; Theofilos, Ad Au-
tol. 3.12.

(4)–(5) 1. Apol. 37.8.
(5) käsikirjoituksessa puhutaan haavojen (iamata) sijasta vaatteista (himatia). 

korjaus on tehty septuagintan tekstin mukaan.
(7) sydämen ympärileikkaus: Jer. 4:4; Dial. 28.2–4.

16. Justinos jatkaa juutalaisen lain kritiikkiä toteamalla, että laki annettiin juutalai-
sille näiden pahuuden ja kovasydämisyyden vuoksi. laki ei ole ollut aina voimas-
sa: Aadamista Moosekseen asti hurskaat ihmiset elivät ilman lakia (ja Abrahamiin 
asti myös ilman ympärileikkausta). koska kansa oli tottelematon, palvoi epäjumalia 
eikä noudattanut Jumalan ikuista lakia (joka Justinoksen mukaan on kristus, vrt. 
Dial. 11.2 ja kohdan selitys), Jumala alentui kansansa tasolle ja käski sen noudattaa 
ruokasäädöksiä, sapattia, ympärileikkausta ja koko muuta rituaalilakia. nämä sää-
dökset eivät enää ole voimassa, eikä pelastus riipu – kuten ei ole koskaan riippunut 
– niiden tottelemisesta.

(1) Dial. 55.1.
(2) ympärileikkaus merkkinä: 1. Moos. 17:11; room. 4:11; Dial. 23.4; 28.4; 

137.1.
– teidän maanne on autio: Jes. 1:7; vrt. Dial. 52.4; 108.3; 1. Apol. 47.5.
(2)–(3) ympärileikkaus on Justinoksen mukaan rangaistus juutalaisille. Vallat-

tuaan Jerusalemin v. 135 Hadrianus kielsi juutalaisten pääsyn Jerusalemiin. kukaan 
ympärileikattu ei siis saanut edes vierailla pyhässä kaupungissa. Justinoksen mo-
nipolvisen argumentaation voisi yksinkertaistaa seuraavasti: ”koska Jumala tietää 
kaiken ennalta, hän tiesi, että kerran juutalaisia rangaistaan heidän synneistään 
estämällä heidän pääsynsä Jerusalemiin. siksi hän antoi heille ympärileikkauksen 
merkiksi. sillä ympärileikkauksen ansiosta juutalaiset erottuvat muusta kansasta.” 
Vrt. Dial. 92.2; Eusebios, kirkkohist. 4.6.3; ps.-klem. rec. 1.37.2; tertullianus, 
Adv. iud. 3.4.

(4) Juutalaiset kristuksen murhaajina: Ap. t. 7:52; 1. tess. 2:15; Dial. 17.1; 95.4; 
96.2; 110.5; 133.6. – kristitittyjen kiroamisesta synagogissa kertoo niin kutsuttu 
kahdeksantoista pyynnön rukous (shemoneh-Esreh), joka koostui ennen muuta 
siunauksista. siunauksen 12 kohdalle on kuitenkin 1. vuosisadan lopulla tai 2. vuo-
sisadan alussa liitetty luopioita ja harhaoppisia vastaan suunnattu kirous (Birkat ha-
minim). se kuuluu näin: ”luopioille (meshoumadim) älköön olko toivoa, ja hävitä 
röyhkeyden valtakunta (malkut zedon) nopeasti meidän aikanamme. nasaretilaiset 
(notsrim) ja harhaoppiset (minim) tuhoutukoon hetkessä, ja otettakoon heidät pois 
elävien kirjoista älköönkä heidän nimeään kirjoitettako yhdessä vanhurskaiden 
kanssa. siunattu olet sinä, Herra, joka nujerrat röyhkeät (zedim).” teksti on säilynyt 
kairon synagogan varastohuoneesta (genitsa) löydettyjen fragmenttien joukossa. ki-
rouksen alku viittaa luopioiksi katsottuihin selootteihin ja ”röyhkeyden valtakunta” 
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roomaan. sanat notsrim ja minim viittaavat puolestaan kahteen eri harhaoppisten 
ryhmään. Minim on yleisluontoinen termi, kun taas sanaa notsrim on vaikea yhdis-
tää muihin kuin kristittyihin, joita kutsuttiin nasaretilaisiksi. kirkkoisien teksteissä 
”nasaretilaiset” tunnetaan nimenomaan juutalaiskristittyinä, jotka seurasivat juuta-
laisia käytäntöjä ja joilla oli vielä läheinen suhde synagogaan. ( Juutalaiskristityistä 
ks. selitystä lukuihin 46–47.) on uskottavinta olettaa, että tekstissä kirotaan juuri 
nämä vaarallisen lähellä juutalaisuutta eläneet kristityt. Egyptistä on löydetty kui-
tenkin myös toinen kirouksen versio, joka kuuluu näin: ”luopioille (meshoumadim) 
älköön olko toivoa, ja hävitä röyhkeyden valtakunta (malkut zedon) nopeasti meidän 
aikanamme. siunattu olet sinä, Herra, joka murskaat jumalattomat ja nujerrat röyh-
keät (zedim).” tämä kirouksen muoto on mitä ilmeisimmin varhaisempi. sana ze-
dim osoittaa ajatuksen liittyvän yksinomaan roomalaisiin ja heidän myötään myös 
epätoivoisiin selootteihin. kirous on tässä muodossaan mitä ilmeisimmin peräisin 
välittömästi vuoden 70 katastrofin jälkeiseltä ajalta, kun taas ”nasaretilaisten” ja har-
haoppisten kiroaminen on lisätty tähän kohtaan vasta myöhemmin, ehkä 2. vuosi-
sadan alussa, ks. myös 47.4; 94.4; 95.2; 96.2; 108.3; 123.6; 133.6.

17. (1) Haavojen kautta paranevat: ks. Dial. 13.5. – Eusebios lainaa jakson loppuosaa 
juutalaisten vehkeilystä kristittyjä vastaan (kirkkohist. 4.18.17). Vrt. 108.2; 117.3; 
tertullianus, Ad nat. 1.14.2; Eusebios, in is. 18.1–2; origenes, C. Celsum 6.27.

(2) Ensimmäinen Jesaja-sitaatti (52:5) seuraa eräiltä osin septuagintaa, mutta 
toisilta osin paavalin siteeraamaa sanamuotoa kohdassa room. 2:24. todennäköi-
sesti Justinos on ottanut lainauksen todistustekstien kokoelmasta. – Jes. 3:9–11: vrt. 
Dial. 133.2; 136.2–3; 137.3 sekä lukujen 136–137 selitys. – Jes. 5:18–20: vrt. Dial. 
133.4; 1. Apol. 49.7.

(3) Jeesus on valo: Joh. 1:9; 8:12; 9:5; 12:46.
(4) Huudahdus fariseuksia ja lainopettajia vastaan on sekamuoto Matteuksen 

(23:23) ja luukkaan (11:42) tallettamista versioista. samoin lainopettajia vastaan 
esitetty huudahdus on yhdistelmä molempien evankelistojen kirjoituksista (Matt. 
23:13; luuk. 11:52 ja Matt. 23:16).

18. (1) Vrt. Dial. 10.2
(2) Jes. 1:16: 13.1; 1. Apol. 44.3; 61.7; 1. klem. 8.4. – tosi ympärileikkaus: ks. 

Dial. 15.7. – Juutalaisten kovasydämisyys: ks. Dial. 16.1.
(3) kristityt ovat kuolemanvaarassa: Dial. 30.2; 46.7; 96.2; 131.2. on vaikea 

päätellä, miltä osin väite pitää paikkansa. Justinoksen aikana kristittyjen vainot oli-
vat satunnaisia ja paikallisia ja kohdistuivat lähinnä seurakuntien johtohenkilöihin. 
laajempia vainoja esiintyi vasta keisari Deciuksen hallituskaudella, 250-luvulla jkr. 
– kristityt rukoilevat vainoojiensa puolesta: Matt. 5:44; Dial. 35.8; 96.3; 133.6; 1. 
Apol. 14.3; 15.9. – kristityt pidättäytyvät kostosta: Matt. 5:39. – kristus on uusi 
lainsäätäjä: ks. Dial. 11.2.

19. (1) käsikirjoitus ei mainitse tryfonia puhujaksi.
(2) kuten jo aiemmin olen sanonut: Justinos viittaa kohtaan Dial. 16.2. – Elä-

män vesi ja rikkoutuneet vesisäiliöt: ks. Dial. 14.1.
(3) Meidän ympärileikkauksemme = hengen ympärileikkaus: Dial. 43.2. – rab-
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biinisessa kirjallisuudessa esiintyy ympärileikkausta puoltava ajatus, jonka mukaan 
kaikki kuudessa päivässä luotu kaipasi korjaamista. Aivan kuin sinappiakin on ma-
keutettava, on ihmistäkin paranneltava (genesis rabba 2:3). – Abelin uhrista ker-
rotaan 1. Moos. 4:4. – Henok mainitaan nooan sukuluettelossa, 1. Moos. 5:18–24. 
Hänestä sanotaan: ”Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. sitten häntä ei enää ollut, sillä 
Jumala otti hänet luokseen” (j. 24). kohtaa tulkittiin siten, ettei Henok kuollut, vaan 
Jumala tempasi hänet elävänä luokseen. Henokin nimiin onkin liitetty useita apo-
kalyptisia teoksia, jotka kuvaavat Henokin matkoja tuonpuoleiseen (1.–3. Henokin 
kirja). Joidenkin rabbien mukaan Henok oli tekopyhä ihminen, toisinaan hurskas ja 
toisinaan kelvoton (genesis rabba 5:24). Henokista myös Dial. 23.1; 43.2.

(3)–(4) sukupolvet ennen Abrahamia kelpasivat Jumalalle ilman ympärileik-
kausta: vrt. irenaeus, Adv. haer. 4.16.2; tertullianus, Adv. iud. 2.12–14; Cyprianus, 
Ad Quir. 1.8.

(4) lootin pelastautuminen sodomasta: 1. Moos. 19:16–17; Dial. 56.19. – nooa 
meni arkkiin: 1.Moos. 7:13. – Melkisedek siunasi Abrahamin: 1. Moos. 14:18–20; 
Hepr. 7:1–2; Dial. 33.2. – Melkisedekin pappeus on ikuista: ps. 110:4; Hepr. 5:6; 
6:20; 7:17; Dial. 33.2; 83.3; 113.5; 118.1.

(5) Viittaus Hooseaan muistuttaa paavalin vastaavaa (room. 9:25–26), mikä 
lienee tässä Justinoksen pohjateksti. Vrt. myös 1. piet. 2:10. – tekivät sonnin: 2. 
Moos. 32:4–6; Ap. t. 7:41; Dial. 20.4; 73.6; 102.6; 132.1.

(6) Uhrit säädettiin epäjumalanpalvonnan vuoksi: Dial. 67.8; irenaeus, Adv. 
haer. 4.15.1; ps.-klem. rec. 1.35–36. – lapsien uhraaminen: 3. Moos. 18:21; 
20:2–5; ps. 106:37; Dial. 27.2; 46.6; 73.6; 133.1. – tässä kuten useassa kohdassa 
muuallakin (mm. Dial. 30.2; 38.2; 49.2; 52.4; 54.2; 55.2; 56.4,5,6.13,23; 57.2; 58.4; 
60.4,5; 61.3; 62.1,4; 63.5; 68.4,5; 69.4,6; 77.2,4; 78.9; 83.4; 84.2; 85.4; 87.2; 93.3; 
102.4; 103.1; 110.3; 117.4; 122.1; 128.4; 129.1,2,4; 141.2) alkukielen termi logos 
on käännetty termillä sana. kaikissa näissä kohdissa sana on lauseen subjekti, joten 
ajatus personoidusta sanasta ei ole kaukana.

20. (1) Jotta syödessännekin pitäisitte Jumalan mielessä: Barn. 10.1–3. – käsikirjoi-
tuksessa lukee: ”Jumala salli vanhurskaan nooan syödä kaikkia eläviä olentoja paitsi 
lihaa, jossa on verta ja joka pitää heittää pois (estin ekrimaion).” loppuosa pitänee 
kuitenkin ymmärtää ”ja joka on kuollut itsestään (esti nekrimaion)”, toisin sanoen se 
koskee kuolleena löytyneen eläimen lihaa.

(2) tryfon viittaa vedenpaisumuskertomukseen, jossa Jumala antaa ihmiselle 
ravinnoksi kaikki elävät ja liikkuvat olennot, ”niin kuin annoin teille vihreät kasvit” 
(luomisen yhteydessä); ks. 1. Moos. 9:2–4. Asiasta keskustellaan rabbiinisessa kir-
jallisuudessa: B. san. 59b; vrt. filon, Quaest. in gen. 2.58.

(4) Juutalaiset ovat ymmärtämättömiä: Dial. 27.4; 32.5; 119.2; 123.3; 130.3.

21. (1) kuten olen jo sanonut: Justinos viittaa puheeseensa kohdassa Dial. 19.6.
(4) käsikirjoituksessa lukee sanan domasin (uhrilahjat) sijasta doomasin (talot), 

jolloin kohdan voisi ymmärtää: ”Minä saastutan heidät heidän kodeissaan, kun tun-
keudun niihin ja tuhoan…”. korjaus on tehty septuagintan mukaan.



Justinos Marttyyri310

22. (3) Molok oli kanaanilainen jumala, jonka kulttiin kuului Vanhan testamentin 
mukaan lapsiuhreja (2. kun. 21:6; 23:10; Jer. 7:29–34). rafanin tähti viittaa satur-
nukseen, josta Aamoksen kirjassa käytetään nimitystä kijjun (Aam. 5:26). Vrt. Ap. 
t. 7:42–43.

(6) Vrt. Barn. 2.7.
(7) Justinos viittaa psalmien numeroon septuagintan mukaan, jonka psalminu-

merointi poikkeaa heprealaisen raamatun ja sen pohjalta tehdyn kirkkoraamatun 
numeroinnista. tämä johtuu siitä, että septuagintassa on yhdistetty masoreettisen 
tekstin mukaiset psalmit 9 ja 10. (Vastaavasti septuaginta jakaa kahtia masoreettisen 
tekstin psalmin 147, joten sen jälkeiset psalmit vastaavat taas numeroiltaan maso-
reettisen tekstin numerointia. lisäksi septuagintassa on yksi ylimääräinen psalmi, 
ps. 151.) siksi kun Justinos viittaa 49. psalmiin, sitaatti on merkitty kirkkoraamatun 
mukaan psalmista 50. Vastaava numerointiero löytyy luvuista Dial. 37, 38 ja 73.

(11) Jes. 66:1: vrt. Ap. t. 7:49; 1. Apol. 37.3.

23. luvuissa 23–29 Justinos toistaa ja kehittää jo esittämiään argumentteja. His-
torian alussa ei tarvittu lakia, eikä sitä tarvita enää Jeesuksen maailmaan tulon jäl-
keen. laki oli siis voimassa vain tietyn aikaa, juutalaisen kansan syntisyyden vuoksi. 
ympärileikkaus ei tee ketään vanhurskaaksi, vaan Jeesuksen pelastava veri. siksi 
ympärileikkaamattomat pakanat voivat pelastua, ja he muodostavat oikean Jumalan 
kansan. Juutalaisetkin voivat pelastua, mikäli oppivat tuntemaan kristuksen. laki 
on sisäisesti ristiriitainen, sen noudattaminen ei hyödytä ketään.

(1) Jos edellä todettua ei hyväksytä: nimittäin, että laki on annettu juutalaisten 
kovasydämisyyden ja syntisyyden vuoksi. – Henok ja nämä muut: Aadam, Abel, 
loot, nooa ja Melkisedek, vrt. Dial. 19.3–4; 92.2. – kaikilta sukupolvilta vaaditaan 
samaa vanhurskautta: Dial. 30.1; 92.5.

(2) Jumala on ihmisiä rakastava: tit. 3:4; Dial. 47.5; 107.2; 110.3; 1. Apol. 10.1; 
Diogn. 8.7; 9.2; ennaltatietävä: Dial. 16.3; 92.2; 1. Apol. 44.11; 2. klem. 9.9; Theo-
filos, Ad Autol. 2.15; joka ei tarvitse mitään: Ap. t. 17:25; Dial. 22.1; 1. Apol. 10.1; 
13.1; 1. klem. 52.1; Diogn. 3.5; irenaeus, Adv. haer. 4.14.2.

(3) proselyytit: ks. selitystä kohtaan 10.4. – taivaan voimat eivät noudata sapat-
tia: Dial. 29.3; vrt. Joh. 5:17. – neitseestä syntyminen: Dial. 43.1; 100.3.

(4) Jumala siunasi Abrahamin ympärileikkaamattomana: ks. Dial. 11.5. Viitta-
us Abrahamiin heijastaa paavalin tulkintaa kohdassa room. 4:3, mikä lienee ollut 
Justinoksen lähteenä. paavalista poiketen Justinos ei käytä Abraham-kertomusta 
osoittaakseen, että sekä juutalaiset että pakanat ovat Abrahamille annetun lupauk-
sen perillisiä vaan menee pidemmälle väittäessään, että kristityt ovat tulleet juuta-
laisten sijaan ainoaksi todelliseksi Jumalan kansaksi (luvut 25–26; vrt. Dial. 11.5). 
– ympärileikkaus on merkki: ks. Dial. 16.2. – 1. Moos. 17:14: vrt. Dial. 10.3.

(5) Vrt. Cyprianus, Ad Quir. 1.8.

24. (1) kahdeksas päivä: Dial. 41.4; 138.1; Barn. 15.8–9; Cyprianus, Ep. 64.4. – toi-
nen liitto: Dial. 11.2–3; 12.1; 14.4; 34.1; 43.1; 67.9; 118.3; 122.5; vrt. Jes. 55:3; Jer. 
31:31. – toinen laki: Miika 4:2; Jes. 2:3; 1. Apol. 39.1.

(2) Myöhemmin Dialogissa (luvut 113–14) Justinos tekee eron ensimmäisen 
(Mooseksen) ja toisen ( Joosuan) ympärileikkauksen välillä. Ensimmäinen tehtiin 
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rautaveitsillä, toinen kiviveitsillä. koska kirjoitukset puhuvat kristuksesta kivenä, 
Joosuan ympärileikkaus on vertauskuva kristuksen tekemästä ympärileikkauksesta, 
toisin sanoen hänen opetuksistaan ja määräyksistään.

(3) pakanoille suunnatussa kehotuksessaan kääntyä kristityiksi Justinos yhdis-
tää useita, varsin vapaasti lainaamiaan Vanhan testamentin kohtia: ps. 128:4–5; Jes. 
2:5–6; Jer. 3:17. Hän siteeraa kohtaa Jes. 2:5–6 laajemmin toisaalla, vrt. Dial. 135.6.

(3)–(4) Justinos siteeraa tekstikohtaa Jes. 65:1–3 usein, mutta jonkin verran 
poikkeavin sanamuodoin. tässä hän seuraa septuagintaa, mutta toisinaan hänellä 
lienee ollut käytössään todistustekstien kokoelma. ks. Dial. 97.2; 114.2; 119.4; 1. 
Apol. 35.3; 38.1; 49.2–4; vrt. room. 10:20–21.

25. (1) Vanhurskauttaa itsensä: luuk. 16:15. – sanovat olevansa Abrahamin lapsia: 
Matt. 3:9; luuk. 3:8; 16:24–25; Dial. 44.1.

(5) ”kaikki ihanat perinnäistapamme ovat sortuneet.” käsikirjoituksessa lukee: 
”kaikki loistavat kansat ovat sortuneet”, ts. ethne pro ethe. Molemmat sanat puuttu-
vat septuagintasta (”kaikki meille kallis on sortunut”); näin myös 1. Apol. 47.2.

26. (1) pyhä perintöosa: Ap. t. 20:32; Ef. 1:18; Dial. 119.5; 130.4.
(2) Justinos siteeraa jakeita Jes. 42:6–7 myös kohdissa Dial. 65.4; 122.3. tässä ja 
kohdassa 65.4 lainaus poikkeaa lievästi septuagintasta, mutta pitää yhtä Barnabaan 
kirjeen kanssa (14.7). Jaksossa 122.3 hän on lainannut Jesajan jakeita septuagin-
tasta poiketen: lainauksessa on lisäksi yhteisiä piirteitä Barnabaan kirjeen lainauk-
sen kanssa. niin Justinoksen kuin Barnabaankin tekstien taustalla on mahdollisesti 
kristillinen todistustekstien kokoelma. kreikankielisten tekstien väliset erot ovat 
niin pieniä, että niitä ei saa käännöksessä esiin.

27. (2) lapsien uhraaminen: ks. Dial. 19.6. – Varkaiden kumppanit jne.: vrt. Jes. 
1:23; Dial. 82.4. – kädet täynnä verta: Jes. 1:15; Dial. 12.3.

(3) kaikkien kelvottomuutta korostava sitaatti on muotoiltu jakeiden room. 
3:11–13 ja 16–17 pohjalta, joihin puolestaan on yhdistetty useita Vanhan testamen-
tin kohtia (ps. 14:1,3 / ps. 53:2,4; ps. 5:10; ps. 140:4; Jes. 59:7,8).

(4) Juutalaiset ovat ymmärtämättömiä: ks. Dial. 20.4; sokeita ja kuuroja: Dial. 
123.3.

(5) ylipapit uhraavat myös sapattina: 4. Moos. 28:9–10; Matt. 12:5; irenaeus, 
Adv. haer. 4.8.2. – ympärileikkaus (sapattina): 1. Moos. 17:10–12; 3. Moos. 12:3; 
Joh. 7:22–23. – Ennen Moosesta ja Abrahamia eläneet: Dial. 19.3–4.

28. (1) Jo aiemmin: Justinos viittaa kohtaan Dial. 19.
(2) kristus saapuu pian: 1. tess. 4:15. – sydämen ympärileikkaus: ks. Dial. 15.7; 

Barn. 9.5.
(4) ympärileikkaus merkkinä: ks. Dial. 16.2. – ympärileikkauksesta ei ole hyö-

tyä: vrt. origenes, C. Celsum 5.48. – ikuiset, oikeudenmukaiset määräykset: Justi-
noksen mukaan tietyt eettiset määräykset ovat aina olleet voimassa. näitä noudatti-
vat myös ennen Abrahamia ja Moosesta eläneet pyhät ihmiset. nämä ikuiset mää-
räykset pitää kuitenkin erottaa juutalaisesta rituaalilaista. Vrt. 2. Moos. 12:14,17; 
Dial. 46.2; 67.10; 93.1.
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(5) Justinos siteeraa Malakiaa myös kohdassa Dial. 41.2. sitaatin sanamuoto 
poikkeaa septuagintasta ja lieneekin peräisin todistustekstien kokoelmasta. Vrt. 
Dial. 117.1; tertullianus, Adv. Marc. 3.22.6; Adv. iud. 5.7.

29. (1) kunnian kuningas ja valtojen herra: ps. 24:10; Dial. 36.4 ja 6; 85.1. – Jumala 
ottaa vastaan pakanoiden uhrit: vrt. Mal. 1:10–12; Dial. 28.5; tertullianus, Adv. iud. 
5.7. – Juutalaisten kaste: Dial. 14.1

(2) Justinos käyttää juutalaisessa raamatuntulkinnassa usein esiintyvää tapaa 
edetä vähempiarvoisista kirjoituksista tärkeimpiin (kirjoitukset, profeetat, laki). 
sakarjan tilalla tulisi olla Malakia, vrt. Mal. 1:11. – kirjoitukset ovat kristittyjen 
kirjoituksia: vrt. 1. Apol. 31.5; 36.3; Barn. 4.6–7.

(3) Mooseksen laissa kielletään tulen sytyttäminen (2. Moos. 35:3) ja ruoan 
valmistaminen (2. Moos. 16:23) sapattina. – Jumala ei vietä sapattia: ks. Dial. 23.3. 
– ylipapit uhrasivat sapattina: Dial. 27.5. – Jumala hyväksyy ilman säädösten nou-
dattamista: Dial. 19.3–4; 27.5.

30. seuraavaksi (luvut 30–39) Justinos esittää perusteellisesti, kuinka kirjoitukset 
osoittavat kristuksen tulevan kaksi kertaa: ensin alhaisuudessa, sitten kunniassa. ks. 
selitys kohtaan 14.8.

(1) kaikilta sukupolvilta vaaditaan samaa vanhurskautta: ks. Dial. 23.1. – Armo 
ymmärtää kirjoituksia: Dial. 58.1; 92.1; 119.1. – käsikirjoituksessa lukee ”Hengen 
parannuksen” asemesta ”isän parannus”, mikä lienee kopioitsijan virhe. sana patros 
(isä) on käsikirjoituksessa lyhennetty prs, sana pneumatos (hengen) lyhennettäisiin 
pns. – Jakson lopussa on aukko, josta kopioitsijat ovat jättäneet pois kohdan ps. 
16:2–15 (näin Bobichon) tai 16:8–15 (näin Marcovich); kohdan 30.2 alku ja Justi-
noksen kommentointi paljastavat sitaatin.

(2) kristityt ovat kuolemanvaarassa: ks. Dial. 18.3. – Eksyttävät henget: ks. Dial. 
7.3.

(3) Apu ja lunastaja: vrt. ps. 19:15. – pahat henget tottelevat Jeesuksen nimeä: 
Matt. 7:22; luuk. 10:17; Dial. 49.8; 76.6; 85.2; 111.2; 121.3; 131.5; 2. Apol. 6.6; 
Theofilos, Ad Autol. 2.8; irenaeus, Adv. haer. 2.32.4–5; ps.-klem. Hom. 8.8.4; ter-
tullianus, Apolog. 23.4; 27.7; 32.3; 37.9; Min. fel., oct. 27.5; origenes, C. Celsum 
1.6; 1.46; 1.67. – termi oikonomia on kirkkoraamattua seuraten (1. tim. 1:4) kään-
netty sanalla ”(pelastus)suunnitelma” (Dial. 45.4; 67.6; 87.5; 103.3; 134.2; 141.4).

31. (1) kristus tulee kunniassa: Matt 16:27par.; 24:30par.; 25:31; Dial. 14.8; 32.2; 
34.2; 35.8; 36.1; 49.3 ja 7; 86.1; 110.2; 121.3; 1. Apol. 52.3; ja pilvien päällä Matt. 
24:30; 26:64; Dial. 14.8; 110.2; 120.4; 1. Apol. 51.9; 52.3; enkelten saattamana: 
Matt. 25:31; 1. Apol. 51.9; 52.3.

(2) pitkä Daniel-sitaatti poikkeaa sanamuodoltaan septuagintasta. nämä poik-
keamat vastaavat Theodotionin 100-luvulla tekemää käännöstä. todennäköisesti 
Justinoksella on ollut käytössään käsikirjoitus, jonka septuagintan mukaista tekstiä 
on korjattu Theodotionin version mukaan.

32. (1) Danielin kirjan ihmisen poika yhdistettiin Messiaaseen myös juutalaisessa 
traditiossa; 1. Hen. 46, 4. Esra 13, B. sanhedrin 98a. – ristiinnaulittu on lain kiroa ma: 
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5. Moos. 21:23 = gal. 3:13; Dial. 89.2; 90.1; 96.1.
(2) Justinos viittaa luvussa 13 käsittelemiinsä asioihin. – tunnistatte lävistä-

männe: ks. jakeen sak. 12:10 kristillistä tulkintaa jakeissa Joh. 19:37 ja ilm. 1:7; 
ks. myös Dial. 14.8; 64.7; 118.1; irenaeus, Adv. haer. 4.33.11; tertullianus, Adv. 
Marc. 3.7.6. – Heimojen valitus sukukunnittain: sak. 12:12–14; Dial. 118.1; 121.3; 
1. Apol. 52.12. tekstikohtaa sak. 12:10–12 on tulkittu messiaanisesti myös rabbii-
nisessa kirjallisuudessa: p. sukka 55a; B. sukka 52a. – pelastuva jäännös: Jes. 1:9 = 
room. 9:29; Jes. 10:22; room. 11:5; Dial. 55.3; 64.2; 140.3; 1. Apol. 53.7.

(3) profeetallinen henki: ks. Dial. 4.1. – Viholliset jalkojen korokkeeksi: ps. 
110:1.

(4) Juutalaisessa traditiossa spekuloidaan, mitä Danielin tarkoittama ”aika” mer-
kitsee esim. kohdissa B. sanhedrin 97b; Midrash psalmeihin 10:1. – laittomuuden 
ihminen: 2. tess. 2:3; Dial. 110.2.

(5) Juutalaiset ovat ymmärtämättömiä: ks. Dial. 20.4. – Minä hävitän viisaitten 
viisauden: Jes. 29:14; 1. kor. 1:19; Dial. 38.2; 78.11; 123.4.

(6) Vrt. Matt. 22:44 par.; Ap. t. 2:34–35; Hepr. 1:13; 5:6; 7:17,21; Dial. 19.4; 33; 
36.5; 45.4; 56.14; 63.3; 76.7; 83; 96.1; 113.5; 118.1; 127.5; 1. Apol. 45.2–4.

33. (1) psalmi viittaa kuningas Hiskiaan: Dial. 83; tertullianus, Adv. Marc. 5.9.7; 
vrt. B. sanhedrin 94a, 98b–99a. – korvat on suljettu: Jes. 6:10; Joh. 12:40; Dial. 
12.2.

(2) Melkisedek siunasi Abrahamin: 1. Moos. 14:18–20; Hepr. 7:1–2; Dial. 19.4. 
(3) Jeesus ylennettiin alennuksesta: fil. 2:8–9; luuk. 1:52.

34. (1) Uusi laki: Jes. 2:3; 51:4; Miika 4:2; Dial. 11.2 ja 4; 109.2; 1. Apol. 39.1. – Uusi 
liitto: Jer. 31:31; Jes. 55:3; Hepr. 8:8; Dial. 11.3.

(2) kristus on kuningas: Dan. 7:14; Jes. 9:7; luuk. 1:33; 1. kor. 15:25; pol. mart. 
21; enkeli: 2. Moos. 3:2; Jes. 9:6; Dial. 56.4,10; 60.1,3; 61.1; 86.3; 93.2; 126.6; 127.4; 
sotapäällikkö: Joos. 5:14–15; Dial. 61.1; 62.5; kivi: Dan. 2:34; Jes. 28:16; Ef. 2:20; 
1. piet. 2:6; Dial. 36.1; 70.1; 76.1; 86.3; 100.4; 113.6; 114.4; 126.1; ainoasyntyinen 
poika: Jes. 9:5; 53:2; Dial. 126.1; 1. Apol. 35.2; kärsinyt: Jes. 53:8; Dial 13.5; 36.1; 
39.7; 49.2; 52.1; 68.9; 70.4; 74.1; 76.6; 85.2; 89.2; 99.2; 100.2; 110.2; 111.2; 126.1; 
uudestaan kirkkaudessa tuleva: Dan. 7:14; Dial. 14.8; 31.1–2; 32.2; 35.8; 36.1; 39.7; 
41.1; 49.3; 86.1; 110.2; 121.3. Vastaavia typologisista tulkinnoista koottuja listoja 
on myös kohdissa 61.1 ja 100.4.

(3)–(6) psalmia 72 on tulkittu messiaanisesti myös rabbiinisessa kirjallisuudessa. 
kiinnostuksen kohteina ovat olleet etenkin jakeet 5 (kr: ”niin häntä kunnioi tetaan 
polvesta polveen, niin kauan kuin kiertävät aurinko ja kuu”) ja 17 (kr: ”pysyköön 
hänen nimensä ikuisesti, muistettakoon se aina auringon alla. tuokoon se kaikille 
siunausta, ja kansat ylistäkööt hänen onneaan.”). traktaatissa B. sanhedrin Mes-
siaan nimen sanotaan näiden jakeiden nojalla olevan aurinko ja hänen päiviensä 
kestävän kolme sukupolvea (99a; 98b). traktaatissa B. nedarim puolestaan maini-
taan seitsemän asiaa, jotka on luotu ennen maailmaa: laki, katumus, Edenin puu-
tarha, tuomion tuli, kunnian valtaistuin, temppeli ja Messiaan nimi (39b). Viimeksi 
mainittu ajatus perustuu siihen, että jakeessa ps. 72:17 viitataan hänen nimensä 
ikuisuuteen.
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(8) kuninkaiden kirjassa kerrotaan salomon vaimojen viekoitelleen hänet epä-
jumalanpalvontaan (1. kun. 11:4), mutta mistään yksittäisestä tapahtumasta sido-
nissa ei kerrota. on arveltu, että ”sidonissa” on alun perin ollut merkintä marginaa-
lissa, jonka myöhempi kopioija on sisällyttänyt tekstiin.

35. (1) Vrt. 1. kor. 8:1–13. kirjoituksessaan harhaoppisia vastaan irenaeus mainit-
see useita harhaoppisina pitämiään ryhmiä, jotka syövät epäjumalille uhrattua lihaa: 
ptolemaioksen oppilaat (Adv. haer. 1.6.3), Basilideen kannattajat (1.24.5), nikolaii-
tat (1.26.3) ja karpokrateen seuraajat (1.28.2).

(2) Eksytyksen henki: 1. tim. 4:1; 1. Joh. 4:6; Dial. 7.3; 30.2; 39.6.
(3) Vrt. Dial. 51.2; 82.2. Uudessa testamentissa ei ole säilynyt kohtaa, jossa Jeesus 

varoittaa riidoista ja ryhmäkunnista. Vrt. kuitenkin Matt. 10:35–36 par; 1. kor. 
11:18–19; ps.-klem. Hom. 16.21; Didaskalia 6.5; lactantius, Div. inst. 4.30.

(4)–(6) Harhaoppisista kristityistä ks. myös 1. Apol. 26.5; 58.1–2; Dial. 51.2; 
80.3; 82.1–4. Eusebios (kirkkohist. 4.22.5) mainitsee Hegesippuksen kertoneen, 
että hänen aikanaan (100-luvun lopulla) kansan joukossa oli seitsemän lahkoa, 
joista saivat alkunsa simonilaiset, kleobialaiset, dositealaiset, gorteulaiset sekä mas-
botealaiset. näistä puolestaan periytyivät menandrolaiset, markionilaiset, karpo-
krateslaiset, valentinolaiset, basilideslaiset ja saturnilolaiset. Viimeksi mainittu lista 
muistuttaa läheisesti Justinoksen tässä luettelemia ryhmiä. Vrt. myös irenaeuksen 
kuvausta kohdassa Adv. haer. 1.23–28.

(5) Vääriä apostoleja: vrt. 2. kor. 11:13.; Eusebios, kirkkohist. 4.22.6.
(6) Markionista ks. selitystä kohtaan 1. Apol. 26.5. – Myös muut tässä mainitut 

Justinoksen harhaoppeina pitämät ryhmät vaikuttavat kirkkoisien syytösten poh-
jalta edustavan gnostilaisvaikutteista kristinuskon tulkintaa. irenaeuksen mukaan 
(Adv. haer. 1.25) karpokrateen kannattajat edustivat adoptionistista kristologiaa: 
Jeesus oli tavallinen ihminen, joka oli saanut jumalallisen voiman taistellakseen 
maailman luoneita (pahoja) enkeleitä vastaan. Myös Valentinos, Basilides ja sator-
nilos näyttävät ajatelleen, että maailma ja ihminen ovat enkelin tai enkelien luomia. 
Jeesusta he pitävät jumalallisena olentona, joka vain näennäisesti oli ihminen. Va-
lentinolaisista ks. irenaeus, Adv. haer. 1.1–8,11–22; Basilideesta ja satorniloksesta 
Adv. haer. 1.24. – kuten alussa mainitsin: vrt. Dial. 2.2.

(7) oman talon väki tappaa: Matt. 10:21–22,36; Dial. 82.2.
(8) kristityt rukoilevat vainoojiensa puolesta: ks. Dial. 18.3. – pahat henget tot-

televat Jeesuksen nimeä: ks. Dial. 30.3.

36. (1) kivi-typologia esiintyy myös Uudessa testamentissa, jossa vedotaan etenkin 
kohtiin ps. 118:22 ja Jes. 8:14; 28:16. Vrt. Mark. 12:10–11; Matt. 21:42; luuk. 20:7; 
1. piet. 2:6–8; room. 9:33. ks. myös Dial. 34.2; 70.1; 100.4; Barn. 6.4. – kristus 
on kaikkien tuomari: Dan. 7:14,26; Ap. t. 10:42; Dial. 49.3; 118.1; 132.1; ikuinen 
kuningas: Dan. 7:14, 27; Dial. 31.4 ja 7; pappi: ps. 110:4; Dial. 32.6.

(2) Justinos viittaa kohtaan Jer. 4:22; vrt. Dial. 20.4; 27.4; 32.5; 119.2; 123.3; 
130.3.

(2)–(6) salomo yhdistettiin psalmiin 24 myös juutalaisessa traditiossa. kohdas-
sa B. shabbat 30a kerrotaan, kuinka salomo temppelin rakennettuaan yritti tuoda 
liitonarkun kaikkein pyhimpään, mutta portit pysyivät kiinni. salomo rukoili 24 
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rukousta saamatta vastausta. silloin hän lausui: ”kohottakaa päänne, te portit…” 
ks. myös B. Moed Qatan 9a.

(5) toinen psalmi = ps. 110; ks. Dial. 32.6.
(6) Vrt. Exodus rabba 15.

37. (1)–(2) psalmien numeroinnista ks. selitystä kohtaan 22.7.

38. (1) opettajamme ovat kieltäneet: vrt. B. Aboda Zara 17a, 27b. – Juutalaisten 
mukaan messias ei voi olla ristiinnaulittu: 1. kor. 1:18,23; Dial. 10.3; 32.1; 1. Apol. 
13.4; 22.3; 53.2.

(2) Viisaus on kätketty: Jes. 29:14; 1. kor. 1:19; 2:27; Dial. 32.5; 78.11; 123.4. 
– Justinos ei ole vastuussa tuomiopäivänä: Dial. 44.1; 58.1; 82.3; 125.1. – kristilli-
nen oppi vaikuttaa ristiriitaiselta: Dial. 48.1–2; 49.6; 133.1.

(3) psalmin numeroinnista ks. selitystä kohtaan 22.7.

39. (1)–(2) Elia-esimerkkiä käyttää myös paavali: room. 11:2–4. teksti ei ole sep-
tuagintan mukainen, joten todennäköisesti Justinos on kopioinut sitaatit paavalilta. 
kohdat ovat lähes sanasta sanaan identtiset.

(2) kristuksen nimen valaisemina: kohdassa 1. Apol. 61.12 Justinos kutsuu kas-
tettuja ”valaistuneiksi”; vrt. 2. kor. 4:4,6. – Hengen lahjat: 1. kor. 12:7–10,28.

(4) En ole järjiltäni: Ap. t. 25:26.
(5) koko totuus: Joh. 16:13; vrt. Joh. 8:32; 14:6.
(6) Justinos esittää apologioissaan useassa yhteydessä kristittyjen surmaamisen 

pahojen henkien aikaansaannokseksi: 1. Apol. 5.1; 10.6; 12.5; 14.1; 23.3; 57.1; 2. 
Apol. 1.2; 7.2; 8.3; 11.1; 12.3; 13.1.

(8) kuten lupasin: Justinos viittaa kohtaan Dial. 36.2.

40. luvuissa 40–42 Justinos tuo esiin vielä yhden lain tarkoituksen: rituaalit ja uhrit 
ovat vertauskuvia kristuksesta.

(1) pääsiäislammas: 2. Moos. 12:21; 1. kor. 5:7; Dial. 111.3.– kreikan sana ty-
pos on tässä ja vastaavissa kohdissa käännetty kirkkoraamattua seuraten (ks. room. 
5:14) sanalla ”esikuva”, joka ei ole täysin tyydyttävä vastine. sana typos tarkoittaa 
kristillisessä kielenkäytössä usein Vanhassa testamentissa kuvattua asiaa tai tapah-
tumaa, joka epätäydellisesti enteilee tulevaa, kristuksessa toteutuvaa asiaa; tällaista 
tulkintaa kutsutaan typologiseksi. ks. aiheenmukainen rekisteri. – Verellä sively: 2. 
Moos. 12:7. – ihminen on Jumalan hengen asuinpaikka: 1. kor. 3:16

(2) Jerusalem uhrauspaikkana: 5. Moos. 16:5–6.
(3) Justinokselle on tyypillistä nähdä ristin vertauskuva kaikkialla: Vanhan tes-

tamentin eri kirjoituksissa (Dial. 73.1; 86; 97; 1. Apol. 35.7), luonnossa (1. Apol. 
55), jopa platonin kirjoituksissa (1. Apol. 60.5).

(4) Mooseksen laissa ei määrätä, että pukkien on oltava samanlaisia eikä siinä 
puhuta pappien ja vanhimpien toimittamasta käsien päälle panemisesta. syntipuk-
ki lähetettiin autiomaahan vain yhden miehen, ylipapin, pantua kätensä sen pääl-
le ja tunnustettua kansan synnit. Justinoksen lisäykset sopivat hänen typologiseen 
tulkintaansa, mutta heijastanevat myös yleistä juutalaista käytäntöä sovituspäivänä, 
vrt. esim. M. Joma 6.1. – olen puhunut jo aiemmin: ks. luku 15.
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41. (1) Vehnäjauhojen uhraamisesta määrätään kohdassa 3. Moos. 14:10. – Ehtool-
lisen nauttiminen kristuksen kärsimyksen muistoksi ks. luuk. 22:19; 1. kor. 11:24; 
Dial. 70.4. – Jumala on luonut maailman ihmisen vuoksi: 1. Apol. 10.2; vrt. 1. Moos. 
1:26–28. – Hävittänyt voimat ja vallat: kol. 2:15.

(2) kuten jo mainitsin: Justinos viittaa kohtaan Dial. 28.5.
(4) todellinen ympärileikkaus: room. 2:28–29; fil. 3:3; Dial. 113.7; 114.4. 

– kahdeksas päivä: ks. Dial. 24.1.

42. (1) Mooseksen laissa puhutaan pappien viitoista ja niihin kiinnitettävistä 
tiu’uista, mutta tiukujen lukumäärää ei mainita (2. Moos. 28:33–34). Justinos saattaa 
sekoittaa tiu’ut pappien rintakilpien kahteentoista korukiveen (2. Moos. 28:17–21). 
Vrt. tertullianus, Adv. Marc. 4.13.4. – psalmisitaatti vastaa laajuudeltaan paavalin 
siteerausta samasta kohdasta (room. 10:18). samassa yhteydessä paavali siteeraa 
samaa Jesajan kohtaa kuin Justinos heti seuraavaksi ( Jes. 53:1; vrt. room. 10:16). 
tämä viittaa siihen, että Justinos on käyttänyt tässä kohtaa roomalaiskirjettä läh-
teenään.

(2) Aiemmin = luvussa 13.
(3) Vrt. 1. kor. 12:12.

43. Justinos sanoo aloittavansa seuraavan aiheen, kysymyksen neitseestäsyntymises-
tä (ks. 43.3). Aihe kuitenkin jää ja Justinos palaa siihen vasta luvussa 66.

(1) Vrt. Dial. 45.4; 100.3. – ikuinen laki: ks. Dial. 11.2. – Uusi liitto: ks. Dial. 
24.1.

(3) Vrt. Dial. 13.6. – profeetallinen henki: ks. Dial. 4.1.
(7) Vrt. Dial. 66.4.
(8) kohdan Jes. 7:14 heprealaisessa alkutekstissä käytetään sanaa almah, nuo-

ri nainen. septuagintassa se käännettiin sanalla parthenos, neitsyt. Myöhemmissä 
juutalaisissa käännöksissä (Akvilan, Theodotionin ja symmakhoksen käännökset) 
käytetään sanaa neanis, nuori nainen. Vrt. Dial. 67.1; 71.3; 84.3; irenaeus, Adv. haer. 
3.21.1; origenes, C. Celsum 1.34. – profetia kertoo Hiskiasta: Dial. 67.1; 68.7–8; 
71.3; 77.1–2; 83.1; 85.1.

44. luvuissa 44–47 Justinos päättää selontekonsa juutalaisesta laista. Hänen mu-
kaansa vain väliaikaisesti juutalaisia koskeneen kulttilainsäädännön lisäksi on myös 
ikuisia säädöksiä, joiden noudattaminen on välttämätöntä Jumalan palvelemiseksi 
ja vanhurskauden saavuttamiseksi. näiden kahden erottaminen on välttämätöntä 
pelastuksen kannalta, sillä pelastus riippuu ainoastaan jälkimmäisistä. Juutalaiset 
eivät ymmärrä tätä eroa, ja pettävät itseään pannessaan toivonsa Abrahamiin.

(1) Justinos on syytön: ks. Dial. 38.2. – Juutalaiset panevat toivonsa Abraha-
miin: ks. Dial. 25.1.

(3) septuagintassa on ko. Hesekielin kohdassa Jaakobin sijasta Job. Hesekiel-
sitaatti lienee peräisin varhaiskristillisestä todistustekstien kokoelmasta, ks. selitystä 
kohtaan 45.3. Jesaja-sitaatti puolestaan on septuagintan mukainen.

(4) Jesajan julistama kaste: ks. Dial. 18.2; Cyprianus, Ad Quir. 1.24. – Monet 
varhaiset kristilliset ajattelijat uskoivat, että kristityn on mahdollista elää synnittö-
mänä. synti ymmärrettiin yksittäisiksi vääriksi teoiksi, joihin kristitty saattoi kris-
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tuksen avulla olla lankeamatta. kristityt elivät siis synnitöntä elämää samoin kuin 
Aadam ennen lankeamista, ja kirkko oli uusi paratiisi; ks. tertullianus, Adv. Marc. 
2.4; kyrillos, Cat. 19.9; Methodius, symp. 9.3. perisyntioppi juurtui kristinuskon 
läntiseen traditioon 400-luvulla kirkkoisä Augustinuksen vaikutuksesta.

45. (3) sekasitaatti kohdista Hes. 14:20; 14:18; 5. Moos. 24:16; Hes. 14:14 esiintyy 
Justinoksella erilaisessa muodossa kohdassa 140.3. kohtien Hes. 14:20; 14:18 yh-
distämisestä todistaa lisäksi 2. klem. 6.8. Justinos lienee siten käyttänyt kummassa-
kin sitaatissaan kristillistä todistustekstien kokoelmaa. kohdassa 140.3 Jesaja-sitaa-
tin kreikankieliset sanamuodot ovat samat kuin kohdassa 1. Apol. 52.8, mutta kohta 
44.3 lainaa septuagintaa tarkemmin.

(4) Vrt. 1. Apol. 46.3. – kristus oli ennen aamuruskoa ja kuuta: vrt. ps. 110:3 ja 
ps. 72:5. – käärme: 1. Joh. 3:8; ilm. 12:9.

46. (2) Mooseksen lain mukaan kaikki uhraaminen tuli suorittaa Jerusalemin temp-
pelissä (5. Moos. 16:5–6; Dial. 40.2), jonka roomalaiset olivat kuitenkin tuhonneet 
70 jkr. – ikuiset säädökset: Dial. 28.4; 47.2; 67.10; 93.1; vrt. 2. Moos. 12:14,17. – 
Mooses on uskollinen palvelija: 4. Moos. 12:7; Hepr. 3:2,5; Dial. 56.1; 79.4; 130.1.

(5) punaisista tupsuista ks. 4. Moos. 15:38–41. – raamatunlausekotelossa eli 
fylakterionissa säilytettiin hepreaksi kirjoitettuna seuraavia tekstejä: 2. Moos. 13:1–
16; 5. Moos. 6:4–9 ja 11:13–21. päivittäisten rukousten yhteydessä nämä kotelot 
sidottiin otsaan ja vasempaan käsivarteen nahkanauhoilla.

(6) 1. kun. 19:18; Jes. 57:5.

46.–47. Juutalaiskristityt olivat kristittyjä, jotka jatkoivat juutalaisten tapojen nou-
dattamista (viettivät sapattia, ympärileikkasivat poikalapset, noudattivat juutalaisia 
juhla-aikoja ja puhdistautumistapoja; vrt. Dial. 46.2) kristityksi käännyttyään. suu-
rin osa lienee ollut myös etniseltä taustaltaan juutalaisia, joskin Justinos pitää mah-
dollisena myös pakanoiden kääntymistä juutalaiskristityiksi (vrt. Dial. 47.3–4). Jus-
tinoksen kuvauksen mukaan juutalaiskristityt suhtautuivat pakanakristittyihin eri 
tavoin: toiset eivät hyväksyneet pakanoita yhteyteensä, elleivät nämä noudattaneet 
juutalaista lakia, toiset suostuivat jopa aterioimaan heidän kanssaan ilman vastaavia 
vaatimuksia. Myös pakanakristittyjen asennoituminen juutalaiskristittyihin vaih-
teli (vrt. Dial. 47.2). Justinoksen oma kanta on selvä: juutalaiskristityt voivat jat-
kaa Mooseksen lain noudattamista, kunhan eivät pakota pakanakristittyjä samaan. 
näin Justinos asennoituu juutalaiskristittyihin huomattavasti suvaitsevammin kuin 
monet myöhemmät kirkkoisät, jotka julistavat juutalaiskristityt harhaoppisiksi.

47. (4) kristittyjen kiroamisesta synagogissa ks. selitystä kohtaan 16.4.
(5) Jumalan ääretön rikkaus: room. 11:33; Ef. 2:7. – ks. Hes. 33:11–20. – Justinok-
sen siteeraamia Jeesuksen sanoja ei ole talletettu Uuteen testamenttiin. sama sitaatti 
löytyy myös klemens Aleksandrialaisen kirjoituksesta Quis dives 40.2. sitaatin on ar-
veltu olevan peräisin jostakin apokryfisestä evankeliumista, esimerkiksi Heprealaise-
vankeliumista. toisaalta Justinos on saattanut ajatella Hesekielin julistusta kohdassa 
Hes. 33:16–20. Hän siteeraa sanoja Jeesuksen sanoina, koska on niin vakuuttunut, 
että kristus puhui Vanhan testamentin profeettojen kautta.
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48.–51. Dialogin toinen keskeinen kiistakysymys on se, voiko Jeesus olla profeetto-
jen ennalta ilmoittama kristus. Justinos aloittaa tämän todistamisen osoittamalla, 
että Johannes kastaja on Elia, joka kirjoitusten mukaan ilmestyy ennen messiaan 
saapumista.

48. (1) tryfonin sanat ilmentävät kohtia 1. kor. 1:20–23 ja 2:14.
(2) Jumala itse julistaa: Justinos viittaa kohtaan Jes. 29:13; vrt. Mark. 7:7; Dial. 

27.4.
(4) Justinos viitannee ebioneihin, juutalaiskristittyyn ryhmään, joka kielsi Jee-

suksen jumaluuden. Vrt. Hippolytos, ref. 7.22; irenaeus, Adv. haer. 1.26.2; Eusebios, 
kirkkohist. 3.27. – Eräät tutkijat arvelevat käsikirjoituksen sisältävän tässä virheen 
siten, että sanat ”kansanne joukossa” tulisi olla ”kansamme joukossa”, sillä Justinos 
todennäköisesti ajatteli ebionien olevan ensisijassa kristittyjä ja vasta sitten juuta-
laisia. tällainen korjaus ei kuitenkaan ole välttämätön. – ihmisviisauden opettamat 
sanat: vrt. 1. kor. 2:13; Dial. 68.1; 80.3; 1. Apol. 60.11; 2. Apol. 10.1.

49. (1) rabbiiniset lähteet opettavat, että Elia tulee voitelemaan kristuksen, ks. 
esim. B. Erubin 43b.

(2) sakarja ei ennusta Elian tulosta, vaan Malakia: Mal. 3:23.
(4) Herodeksen syntymäpäivistä ja Johannes kastajan kuolemasta kertovat 

Matt. 14:6–11 ja Mark. 6:21–28.
(6)–(7) Justinos on yhdistänyt kertomukseen Joosuan valinnasta (4. Moos. 

27:18 ja 5. Moos. 34:9) piirteitä kertomuksesta 70 vanhimman valinnasta (4. Moos. 
11:17).

(8) sitaatti 2. Moos. 17:16 on septuagintan mukainen. Hepreankielinen al-
kuteksti kuuluu: ”Herra taistelee amalekilaisia vastaan sukupolvesta toiseen.” Vrt. 
Barn. 12.9. – Voimat ja vallat vapisevat: vrt. Ef. 1:21; kol. 2:10; Jaak. 2:19.

51. (2) Jeesus syö ja juo yhdessä oppilaittensa kanssa: vrt. luuk. 22:30. – Uudessa 
testamentissa Jeesuksen ei kerrota varoittaneen harhaopeista; vrt. kuitenkin Matt. 
10:35–36 par; 1. kor. 11:18–19; Dial. 35.2

52. (1) Justinos lainaa jakeita 1. Moos. 49:10–11 septuagintan mukaan. Myöhem-
min Dialogissa, kohdassa 120.3–4, hän toteaa sanat ”kunnes tulee se, mikä hänelle 
on valmistettu” juutalaisten vääristeleväksi käännökseksi; ks. ao. selitystä.

(2) Myös rabbiinisessa kirjallisuudessa jakeita 1. Moos. 49:10–11 on tulkittu 
messiaanisesti. traktaatissa B. Berakot kehotetaan tähän kohtaan viitaten sitä, joka 
näkee viiniköynnöksen, toivomaan Messiaan tuloa (57a).

(3) Justinos sekoittaa eri Herodes-sukuiset hallitsijat. Julius Africanuksen mu-
kaan Herodes suuri oli kotoisin Askalonista (Eusebios, kirkkohist.1.6.2), mutta 
se Herodes, jonka hallitusaikana Jeesus kuoli, oli tämän poika Herodes Antipas. 
koska Herodes suuri oli kotoisin Askalonista, idumeasta, hän ei ollut juutalainen. 
Justinos toteaa siis, että vaikka Jeesuksen aikana juutalaisilla ei ollut juutalaista hal-
litsijaa, heillä oli oma ylipappi, mikä täyttää profetian sanat.

(4) pakanakansat uskovat: Dial. 117.5; 1. Apol. 32.4.
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53. (1) Hänen sanansa ies: vrt. Matt. 11:29–30.
(2) Vrt. Matt. 21:1–2,7,10.
(3) Myös rabbiinisessa traditiossa kohtaa sak. 9:9–10 on tulkittu messiaanisesti. 

kun jakeessa Dan. 7:13 ajatellaan Messiaan tulevan pilvien päällä ja sakarjan ja-
keiden mukaan aasilla ratsastaen, näiden ennustusten ero tulkittiin seuraavasti: jos 
kansa ansaitsee Messiaan tulon, hän tulee pilvien päällä, jos taas ei, hän tulee aasilla 
(B. sanhedrin 98a). sakarjan lauselmaa käytettiin myös osoituksena messiastoivon 
jatkumisesta pakkosiirtolaisuuden jälkeisenä aikana. rabbi Hillelin kerrotaan sano-
neen, että Messiaan aika kului pois jo Hiskian aikana, ts. ennen pakkosiirtolaisuut-
ta. kuuluisalle rabbille saatettiin kuitenkin antaa erehdys anteeksi ja viitata toisen 
temppelin aikana ennustaneeseen sakarjaan, joka sanoi Messiaan tulevan aasilla 
ratsastaen (B. sanhedrin 99a).

(5) Vrt. Mark. 16:20; Ap. t. 1:8.

54. (1) Vrt. 1. Apol. 32.5–11.
(2) painottaessaan tässä Jeesuksen jumalallista alkuperää Justinos tulee lähelle 

doketistista käsitystä, jonka mukaan Jeesus oli jumalallinen olento ja vain näytti 
olevan ihminen. neitsyt oli inkarnaation väline, eikä Jeesus ollut samaa lihaa ja verta 
kuin äitinsä. toisaalla Justinos kuitenkin korostaa Jeesuksen ihmisyyttä ja kykyä 
kärsiä (homoiopathes) (esim. Dial. 48.3; 103.8; 2. Apol. 10.8).

55. (1) pakanakansat saivat auringon jumalakseen: 5. Moos. 4:19; Dial. 121.2.
(3) pelastuva jäännös: ks. Dial. 32.2.

56. kuvaukset Jumalan ilmestymisestä Abrahamille todistavat Justinoksen mukaan 
logoksesta (eli Jeesuksesta, joka on toinen Jumala). Abraham näki kolme ihmis-
hahmoa, joista yksi oli logos ja kaksi häntä saattaneita enkeleitä. logos oli se, joka 
ilmoitti saaran saavan pojan ja lupasi palata vuoden kuluttua uudestaan. kun hän 
palasi, raamattu käyttää hänestä nimeä Jumala (1. Moos. 21:12). tämä ei kuiten-
kaan voinut olla Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä, joka pysyy muuttumattomana tai-
vaassa. on siis oltava kaksi Jumalaa: yksi taivaassa ja toinen, joka ilmestyy ihmisille.

(1) Mooses on uskollinen palvelija: ks. Dial. 46.2.
(2) käsikirjoituksessa on useassa kohden (vrt. Dial. 30.1; 56.18 ja 19; 59.2; 64.6; 

126.6) lyhennetty pitkiä raamatunsitaatteja. lyhentämisen on todennäköisesti teh-
nyt käsikirjoituksen kopioitsija, ei Justinos itse.

(4) kreikankielen sana enkeli (aggelos) on johdettu verbistä aggello, ilmoittaa ja 
merkitsee sananmukaisesti ilmoittajaa, sanansaattajaa.

(5) Juutalaisessa perinteessä Abrahamille ilmestyneet kolme miestä tulkittiin 
usein enkeleiksi, ks. Josefus, Ant. 1.198; genesis rabba 19:1.

(10) kuten edellä sanoin: Dial. 56.4.
(11) kohta sisältää gnostilaisuuden kritiikkiä, vrt. Dial. 11.1.
(12) Heprealaisessa tekstissä kaupunki, johon loot pakenee, on nimeltään soar 

(septuagintassa segor); vrt. myös Dial. 56.21. – Jae 1. Moos. 19:24 näyttää olleen 
keskeinen juutalaisten ja kristittyjen väittelyssä. rabbiinisissa lähteissä torjutaan 
ajatus, että jae todistaisi kahden eri Jumalan olemassaoloon. kohdassa B. sanhedrin 
38b kysytään, miksi jakeessa sanotaan: ”Herra antoi sataa … taivaasta Herran luota” 



Justinos Marttyyri320

eikä ”Herra antoi sataa … luotaan”. Vastauksessa todetaan kohdan olevan verratta-
vissa jakeeseen 1. Moos. 4:23, jossa kerrotaan: ”lemek sanoi vaimoilleen: ’Ada ja 
silla, kuulkaa minua te lemekin vaimot’” eikä ”Ada ja silla, vaimoni”.

(14) olen jo aiemmin todennut: Justinos viittaa kohtaan Dial. 32.6.
(16) Vrt. Ap. t. 17:11: juutalaiset uskoivat, kun löysivät uskolleen perusteet kir-

joituksista.
(22)–(23) Vrt. irenaeus, Demonstr. 44.

57. (2) Justinoksen käsityksen mukaan enkelit ovat tulisia olentoja, vrt. Dial. 128.3–
4. siksi ne eivät syö, kuten ihmiset, vaan kuluttavat, kuten tuli. filonin (De Abr. 
118) ja Josefuksen (Ant. 1.197) mukaan ainoastaan näytti siltä, että enkelit söivät.

(3) tryfonin kysymys jatkaa hänen kohdassa 50.1 esittämäänsä vastaväitettä.

58. (1) Ei taitoa kaunopuheisuuteen: vrt. 1. kor. 2:1,4. – Armo ymmärtää kirjoituk-
sia: ks. Dial. 7.3. – Justinos ei ole vastuullinen tuomiolla: ks. Dial. 38.2.

(13) Heprealaisessa tekstissä kaupungin nimi ei ole Ulammaus (kuten septu-
agintassa) vaan lus (vrt. Dial. 58.8).

59. (1) käsikirjoituksessa lukee ”Abrahamille ja iisakille”, mutta kyseessä lienee ko-
pioijan virhe.

60. Juutalaisessa opetuksessa tunnetaan ajatus, että enkelin ilmestyessä Moosekselle 
myös Jumala ilmestyi: Exodus rabba 3:1–3 ja 23:22. Vrt. 1. Apol. 63.1; filon, De 
vita Mos. 1.71.

61. (1) Justinos käyttää jälleen hyväkseen termin logos eri merkityksiä. Eri yhte-
ydessä logos voi merkitä sanaa tai järkeä. – Joosua on Justinokselle tärkeä hahmo, 
sillä hän tulkitsee tämän Jeesuksen esikuvaksi ja typokseksi. kyseessä on sama nimi, 
hepreaksi Joosua, kreikaksi Jeesus. ks. Hepr. 4:8; Dial. 62.4–5; 75.1–2; 106.3; 111.1; 
113.1–2 ja 7; 130.4–5.

(2) puhevertaus: ks. tatianos, orat. 5.5. – liekkivertaus: ks. tatianos, orat. 5.4; 
tertullianus, Apolog. 21.12. samaa ajatusta käytetään myös nikean uskontunnus-
tuksessa ( Jeesus on syntynyt Jumalasta kuin ”valo valosta”).

62. (1) Justinoksen mukaan logos on maailman alku, joten sanat ”Alussa [loi Ju-
mala taivaan ja maan]” viittaavat logokseen; vrt. tatianos, orat. 5. raamatullinen 
perusta tälle ajatukselle saatiin psalmin sanasta: ”Herra on sanallaan luonut taivaat” 
(ps. 33:6); vrt. Theofilos, Ad Autol. 1.7. koska kerran kristus on ollut mukana jo 
luomisessa, kristinusko ei ole uusi, epäilyttävä oppi vaan se on yhtä vanha kuin maa-
ilma.

(2) Juutalaisia selityksiä verbimuodolle ”tehkäämme”, ks. esim. genesis rabba 
1:26; filon, De fuga 68–70, De conf. ling. 179.

(3) Justinos viittaa juutalaiseen oppiin, jonka mukaan Jumala puhui enkeleille ja 
ihmisruumis oli enkelten luoma. Edellinen käsitys esiintyy myös rabbiinisessa kirjal-
lisuudessa (ks. edellä), jälkimmäinen mm. filonilla. kirjoituksessaan De confus. ling. 
(179) hän päättelee, että Jumala loi ihmisen apunaan sotapäällikkönsä (hyparkhoi), 
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jotta ihmisen hyvät teot luettaisiin Jumalan ansioksi mutta synnit näille toisille. 
näkemys saattaa heijastaa gnostilaista vaikutusta, esim. klemens Aleksandrialaisen 
mukaan Valentinos opetti enkelten olevan vastuussa ihmisen luomisesta; strom. 
2.36.2–4; 2.114.3–6. Myös irenaeus toteaa hyökkäyksessään gnostilaisia vastaan 
painokkaasti, ettei ihminen ole enkelten luoma vaan hänet on luonut Jumalan sana 
(Adv. haer. 4.20.1).

(4) Viisaus/logos on mukana luomisessa: sananl. 8:12,22; Viis. 9:1–2; 2. Hen. 
30:8; Theofilos, Ad Autol. 2.18; Athenagoras, leg. 4.2.

63. (2) kuten jo aiemmin kerroin: Justinos viittaa kohtaan Dial. 54.1. – Ei ole peräi-
sin ihmissiemenestä: vrt. Joh. 1:13.

(4) olen lainannut aiemmin: Justinos viittaa kohtaan Dial. 38.3.

64. (2) Juutalaisista pelastuu vain jäännös: ks. Dial. 32.2.
(3) Aiemmin lainaamani sanat = Dial. 37.3–4.
(5) olen jo aiemmin lainannut = Dial. 34.3 ja 6.
(7) toiset jo lainaamani sanat: Justinos viittaa mahdollisesti kohtaan 32.3. – 

Justinos viittaa myös kohtaan sak. 12:10, ks. myös Dial. 14.8.

66. Justinos palaa käsittelemään neitseestäsyntymistä, aihetta, jonka hän esitteli jo 
kohdassa 43.3.

67. (1) ks. selitystä kohtaan 43.8.
(2) perseuksesta ks. selitystä kohtaan 1. Apol. 22.5.
(4) laki määrättiin kansan kovasydämisyyden vuoksi: ks. Dial. 16.1.
(6) Aiemmin Dialogissa ei kuitenkaan ole ollut puhetta Jeesuksen ympärileik-

kauksesta ja lain noudattamisesta.
(7) pelastuvatko ennen Moosesta eläneet pyhät: ks. Dial. 19.3–4.
(9) Uusi liitto: ks. Dial. 24.1.

68. (1) ihmisviisauden opettamat sanat: ks. Dial. 48.4.
(4) Jes. 53:8, ks. Dial. 13.6.
(5) tryfon viittaa psalmiin 132 (j.11).
(7) profetia puhuu Hiskiasta: ks. Dial. 43.8.

69. (1) Egyptiläiset noidat mainitaan Mooseksen vastustajina kohdassa 2. Moos. 
7:11–12. – Elian aikaisista Baalin profeetoissa kerrotaan kohdassa 1. kun. 18:25–
29.

(2) Jotkut editorit, muun muassa Bobichon, arvelevat käsikirjoituksessa olevaa 
reunamerkintää seuraten, että Justinos olisi alun perin puhunut aasista (onos) eikä 
viinistä (oinos). teksti on kuitenkin uskottavinta säilyttää käsikirjoituksen alkupe-
räisessä muodossa (ks. myös 1. Apol. 54.6). Dionysoksesta, viinin, hedelmällisyyden 
ja ekstaasin jumalasta, tunnettiin monia myyttisiä kertomuksia. Erään mukaan ti-
taanit repivät hänet kappaleiksi, mutta hänen isoäitinsä rhea pelasti hänet ja kokosi 
hänet uudestaan. Dionysoksen palvontamenoihin liittyi kulkueita, joihin osallis-
tujat pukeutuivat maan ja hedelmällisyyden edustajiksi ja esittivät villejä tansseja. 
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Dionysosta palvottiin myös monissa mysteerikulteissa, mm. Eleusiissa. – Edellä 
lainaamani profetia = 1. Moos. 49:10–11; ks. Dial. 52.2.

(3) Herakles (roomassa Hercules) oli kreikkalainen heeros, jonka kultti tuli 
hyvin suosituksi roomassa ja koko Välimeren läntisessä piirissä. Herakles oli kuulu 
voimistaan ja urotöistä, joita hän teki voimansa ja älynsä avulla; hänen kerrotaan 
mm. surmanneen lernan hydra-hirviön ja noutaneen kerberos-koiran manalasta. 
Herakleen uskottiin saavuttaneen kuolemattomuuden; vrt. 1. Apol. 54.9 – Askle-
pios oli kreikkalainen lääkintätaidon jumala, joka kuvattiin taiteessa parrakkaaksi, 
lempeäksi mieheksi, joka nojaa käärmesauvaan. Asklepioksen kultti oli suosittu: 
eri puolilta Välimeren piiriä tunnetaan n. 300 hänelle omistettua temppeliä; vrt. 1. 
Apol. 54.10.

(6) Elävän veden lähde: ks. Dial. 14.1.
(7) kohta on varhaisin maininta siitä, että juutalaiset pitivät Jeesuksen tekemiä 

ihmeitä taikatemppuina. Vrt. origenes, C. Celsum 1.28; 2.48; ps.-klem. rec. 1.58; 
B. sanhedrin. 43a. – ruumis muuttuu ylösnousemuksessa terveeksi: vrt. irenaeus, 
Adv. haer. 5.13.1; tertullianus De resurr. carn. 38.

70. (1) Mithra oli persialainen valon jumala, jonka palvonta yhdistettiin läheisesti 
auringon palvomiseen. Justinoksen aikana Mithran kultti oli suosittu ja sitä on pi-
detty kristinuskon suurimpana kilpailijana roomassa.

(4) Vrt. luuk. 22:19; 1. kor. 11:24; Dial. 41.1.

71. (1) Juutalaisten opettajat eivät luota septuagintaan; ks. Dial. 68.7. näiden oma 
käännös saattaa viitata Theodotionin käännökseen, joka tehtiin 100-luvun alkupuo-
lella; vrt. irenaeus, Adv. haer. 3.21.1.

72. (1) kohdan alkuperä on tuntematon. sitä siteeraa latinaksi 300-luvun alkupuo-
lella kirjoittanut lactantius, inst. Div. 4.18.22.

(2–3) syytökselle, jonka mukaan Jer. 11:19 olisi poistettu, ei löydy tukea, sillä se 
sisältyy kaikkiin tunnettuihin Jeremian heprean- ja kreikankielisiin käsikirjoituk-
siin. – kuin karitsa joka viedään teuraaksi: ks. Dial. 13.5.

(4) kohta ei ole peräisin raamatusta. irenaeus siteeraa sitä (Adv. haer. 3.20.4) 
mutta yhdistää sen Jesajaan. kuitenkin muualla (Adv. haer. 4.22.1 ja Demonstr. 78) 
hän pitää sanoja Jeremian sanoina. Vrt. kohtaa jakeeseen 1. piet. 3:19.

73. (1) sanat ”puusta käsin” (toisin sanoen ”ristiltä”) esiintyvät yleisesti latinalaisten 
kirkkoisien kirjoituksissa (esim. tertullianus, Adv. Marc. 3.19.1; Adv. iud. 10.11). 
ne eivät kuitenkaan sisälly septuagintaan (yhtä käsikirjoitusta lukuunottamatta) 
eivätkä heprealaiseen alkutekstiin. Vrt. 1. Apol. 41.4.

(2) pakanoiden jumalat ovat pahojen henkien kuvia: 1. Apol. 41.1; irenaeus, Adv. 
haer. 3.6.3 ja 3.12.6; klemens Aleksandrialainen, protr. 62.4; vrt. 1. Aik. 16:26.

(4) sanat ”puusta käsin” puuttuvat käsikirjoituksesta, mutta Justinoksen on täy-
tynyt lisätä ne todistaakseen näkökulmansa. poisjättö selittynee kopioitsijan vir-
heestä.

(6) kauhistuttavampaa kuin kultaisen sonnin tekeminen: babylonialaiseen 
talmudiin liitetyssä lisätraktaatissa ”soferim” todetaan, että päivä, jolloin toora 
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käännettiin kreikaksi oli yhtä onneton kuin se, jolloin kultainen sonni tehtiin (1.7). 
– ravinnoksi mannaa: ks. Dial. 20.4. – lapsien uhraaminen: ks. Dial. 19.6. – pro-
feettojen tappaminen: 1. kun. 19:10 = room. 11:3; Matt. 23:31; luuk. 13:34; 1. 
tess. 2:15.

toinen päivä

74. […]: käsikirjoitus on tässä yhtenäinen, mutta koska ajatuskulku katkeaa, on 
tekstissä jo varhain havaittu aukko, jonka laajuutta ei tiedetä. Joka tapauksessa ka-
donneessa tekstijaksossa on kuvattu dialogin ensimmäisen päivän päätös ja toisen 
alku; päiväjaosta ks. 56.16 ja 78.6; 85.4,6; 92.5; 94.4; 118.4; 122.4; 137.4. Justinos 
viittaa kadonneen jakson sisältöihin viidessä kohdassa, joista kolme (79.1,4; 85.6) 
liittyy enkeleihin ja pahoihin henkiin, yksi tuhatvuotiseen valtakuntaan (80.1-2) 
ja yksi kertomukseen samuelin hengen esiin manaamisesta (105.4). kadonneessa 
jaksossa Justinos on lisäksi selvästi käsitellyt israelin hylkäämisen ja pakanoiden va-
litsemisen teemoja, kuten sekä aukkoon liittyvästä katkelmasta että tekstin jatkosta 
kohdasta 74.4 eteenpäin käy ilmi. raamattusitaatista ilmenevä Joosuan rooli kan-
san johdattajana luvattuun maahan kohdassa 74.4 johtaa keskusteluun Jeesuksen 
nimestä (75.1). kaikkiin näihin teemoihin on liittynyt Justinokselle tyypillisiä raa-
mattusitaatteja ja polveilevaa keskustelua niiden tulkinnasta. Dialogin jälkiosassa 
esiintyvien lukuisten viitteiden perusteella on päätelty, että käsikirjoituksesta puut-
tuva jakso on ollut huomattavan laaja. Bobichon tekee havainnoistaan sen johto-
päätöksen, että kadonnut teksti on kattanut noin neljänneksen koko teoksesta.

(fragm.) katkelma on peräisin Johannes Damaskolaisen selityksestä psalmiin 
2. fragmentti on säilynyt neljässä myöhäisessä käsikirjoituksessa, joista kaksi sisäl-
tää ainoastaan jakson ”tässä ei puhuta vierasheimoisista … antaudun haureuteen.” 
Mahdollisesti Justinokselta lainatun alkuperäisen tekstin osuus on ollut näin lyhyt.

(4) sitaatin ensimmäinen virke puuttuu käsikirjoituksesta: se on täydennetty 
Justinoksen lainaamasta septuagintan kohdasta.

75. (1) Jeesuksella oli sama nimi kuin Jumalalla: 2. Moos 6:3 ja Dial. 126.2.
(2) Joosua = Jeesus: yhdistäminen pohjautuu tekstikohdan 4. Moos 13:16 tul-

kintaan; ks. Dial. 90.4; 106.3; 111.4; 113.1–6; 131.4; 132.3. typologia tunnetaan 
myös muista toisen vuosisadan teksteistä, esim. Barn. 12.2 ja irenaeus, Dem. ev. 27.

76. (1) ihmisen poika: Dial. 31.3–4; lohjennut kivi: Dial. 70.1; 100.4; 114.4.
(2) Useaan otteeseen: Dial. 52.2; 54.1–2; 63.2.
(3) Matt. 8:11–12: Dial. 120.6; 140.4.
(4) Matt. 7:22–23 + luuk. 13:26–27: 1. Apol. 16.13; origenes, C. Celsum 2.49.
(7) yhdistelmäsitaatti ps. 72:5; 110:3 esiintyy myös kohdassa 45.4 ja lienee pe-

räisin todistustekstien lähteestä.

77. luvuissa 77–78 Justinos argumentoi neitseestäsyntymisopin puolesta. Hänelle 
on olennaista osoittaa, että Jeesuksella – toisin kuin Hiskialla ja salomolla – oli jo 
vastasyntyneenä valta demonisiin voimiin.
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(1) Jonka olet ottanut usein esille: jaksot 43.4–8; 67.1–4; 71.3 käsittelevät teks-
tikohdan Jes. 7:14 kristillistä tulkintaa.

(3) käännöstä on yksinkertaistettu jättämällä pois koko käsiteltävänä olevan 
raamatunkohdan tarpeeton toisto.

(4) Myös tertullianus tulkitsee Jesaja-sitaatin maininnan Assyrian kuninkaasta 
viittaavan Herodekseen (Adv. Marc. 3.3.10), mutta esittää toisaalla myös sen viit-
taavan paholaiseen (Adv. iud. 9.16). lisäksi hän tulkitsee sodomalaisten johtajat 
( Jes. 1:10) juutalaisten johtajiksi ja juutalaisen kansan gomorraksi. Hän tukeutuu 
myös jakeeseen Hes. 16:3, jossa Jerusalemin isä nimetään amorilaiseksi ja äiti heet-
tiläiseksi (Adv. Marc. 3.13.9). kristityt opettajat käyttivät mielellään poleemisia 
Vanhan testamentin tekstejä, joissa juutalaisten alkuperä selitettiin vieraaksi ja vas-
tenmieliseksi. Vanhassa testamentissa tällaisten lauselmien tarkoituksena oli moit-
tia kansaa ja kutsua sitä parannukseen, mutta Justinos ja tertullianus näkivät niissä 
todisteita siitä, että Jumalan lupaukset kuuluivat juutalaisten sijaan kristityille.

78. Justinos harmonisoi Matteuksen ja luukkaan kertomuksia Jeesuksen synty-
mästä, vaikka seuraakin ensi sijassa Matteusta.

(1) kuten kohdassa 1. Apol. 34.1, Justinos lainaa profeettasitaatin jakeesta Matt. 
2:6. Matteus ei kerro tietäjien tulleen Arabiasta, vaan ylimalkaisemmin idästä.

(5) Matteus ja luukas eivät kerro luolasta, joka mainitaan Jeesuksen syntymän 
paikaksi Jaakobin protevankeliumissa (18–21).

(6) Edellä olen jo kertonut teille: Justinos viittaa kohtaan Dial. 70.3. – Mithra-
kultti, joka levisi rooman valtakunnassa samoihin aikoihin kristinuskon kanssa, 
kuului itäisiin mysteeriuskontoihin. sen omia tekstejä ei ole säilynyt – osin varmasti 
siksi, että kultti vaati jäseniään pitämään mysteerien sisällöt tiukasti salaisina. kir-
jalliset maininnat kultista ovat suurimmaksi osaksi peräisin kristittyjen kirkkoisien 
teksteistä, jotka ovat hyvin negatiivisesti värittyneitä. Mithra-kultin kannattajat ra-
kensivat temppeleitään maan alle ja kutsuivat näitä luoliksi. temppeleitä on säilynyt 
myös modernin arkeologian tutkittaviksi.

(8) Justinos lainaa profeettasitaatin jakeesta Matt. 2:18.
(9) tietäjiä nimittäin riistettiin: verbi ”riistää” (skyleuo) on samaa juurta kuin 

sana ”ryöstösaalis” (skylon).

79. (1) tryfon yhdistää Justinoksen puheen pahoista hengistä kristittyjen oppiin 
langenneista enkeleistä; vrt. 1. Apol 5.1 ja 2. Apol. 5.3. Ajatuksen taustalla on itse 
asiassa juutalaisuudestakin tuttu jakeiden 1. Moos. 6:2–4 tulkinta, joka johti mo-
nenlaisiin pohdintoihin. toisella vuosisadalla ekr. kirjoitetussa tekstissä 1. Hen. 6–9 
kerrotaan, kuinka 200 enkeliä vannoi valan ja sitoi toisensa kirouksella voidakseen 
toteuttaa tekonsa. He elivät valitsemiensa naisten kanssa ja opettivat näille taikuut-
ta. He opettivat ihmisiä myös aseiden ja ylellisyystarvikkeiden valmistuksessa. Hei-
dän vaikutuksestaan väkivalta ja aviorikokset lisääntyivät. filon puolestaan yhdistää 
mainitut enkelit filosofien kuvaamiin demoneihin ja luonnehtii niitä pohjimmil-
taan ilmassa leijuviksi sieluiksi (De gigant. 6). ilma on siten täynnä hyviä ja pahoja 
sieluja. pahat sielut ovat halveksineet viisautta ja hyvettä ja tavoitelleet niiden sijaan 
nautintoja. filonin mielestä jakeen ps. 78:49 surmanenkelit ovat juuri tällaisia sie-
luja (17–18).
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(2) Justinoksen aikana ja myöhemmin kristilliset kirjoittajat pitivät Egyptiä 
kuoleman, taikauskon ja moraalisen rappion pesäpaikkana; ks. tertullianus, Adv. 
Marc. 3.13.10 ja klemens Aleksandrialainen, protr. 2.13.5.

(4) kuten itse olet muistuttanut: koska sakarja-sitaatti tai sen ajatussisältö eivät 
esiinny missään aiemmassa tryfonin repliikissä, tämän täytyy viitata kohtien 74.3/4 
välistä kadonneeseen tekstijaksoon. Justinos käyttää sakarja-sitaattia myöhemmin 
kohdassa 115.2 ja 1. Moos:n sitaattia kohdassa 124.3.

80. luvuissa 80–81 Justinos tekee tryfonin yllyttämänä ekskurssinomaisesti selkoa 
uskostaan tuhatvuotiseen valtakuntaan. kun roomalaiset olivat hävittäneet Jerusa-
lemin ja sen temppelin vuonna 70, ajatus pyhän kaupungin jälleenrakentamisesta 
eli vahvana joissakin juutalaisissa piireissä, ja myös monet varhaiset kristityt uskoi-
vat siihen. Erään tradition mukaan jo Jeesusta syytettiin hänen oikeudenkäyntinsä 
yhteydessä siitä, että hän tuhoaisi temppelin ja pystyttäisi tilalle uuden, jota ei ole 
rakennettu ihmiskäsin (Mark. 14:58). kun temppeli oli tuhottu, uuden Jerusalemin 
ja temppelin odotus sekoittui monilla kristityillä Jeesuksen paluun odotukseen ja 
viimeisiin tapahtumiin (ilm. 21:2). Harhaoppisina pidettyjen juutalaiskristittyjen 
lisäksi myös monet muut kristityt opettajat pitivät kiinni uskosta tuhatvuotiseen 
valtakuntaan ja Jerusalemin temppelin ihmeelliseen jälleenrakentamiseen. tuhat-
vuotisen valtakunnan odotus oli itse asiassa varsin tavallista 2. vuosisadan oikeaop-
pisina itseään pitävien kristittyjen keskuudessa.

(1) Edellä Justinos on jo maininnut Jeesuksen toisen tulemisen tapahtuvan Je-
rusalemissa (40.4; 51.2) ja kristittyjen perivän pyhän vuoren itselleen (25–26), mut-
ta hän ei ole vielä selittänyt kantaansa Jerusalemin jälleenrakentamiseen.

(3) – Vaihtoehtoinen käännös: ”koska en puhu näitä asioita yksin teille, tietä-
kää, että…” – kokoan kaikki teidän seurassanne pitämäni puheet: viittaa ilmeisesti 
Dialogin kirjoittamiseen.

(4) Myös Hegesippos teki juutalaisista lahkoista listan, jota Eusebios on lainan-
nut (kirkkohist. 4.22.7). tämä 2. vuosisadan kirkkohistorioitsija mainitsee seuraavat 
juutalaiset lahkot: essealaiset, galilealaiset, hemerobaptistit, masbotealaiset, sama-
rialaiset, saddukeukset ja fariseukset. Justinoksen listan selvittämistä tämä ei mer-
kittävästi auta. toisin kuin Hegesippos hän puhuu lahkoista, joita hänen mielestään 
ei voida pitää kunnolla juutalaisina. Emme tiedä mitään genisteistä emmekä meris-
teistä, mutta galilealaisilla Justinos saattaa tarkoittaa selootteja. näiden edeltäjänä 
tunnettiin Juudas galilealainen, joka johti kapinaa roomalaisia vastaan vuonna 6 
jkr. (Ap. t. 5:37). käsikirjoituksessa puhutaan galilealaisten jälkeen ryhmästä nimel-
tä hellenianoi. tällainen termi näyttäisi viittaavan kreikkalaisiin ja tarkoittaisi tässä 
yhteydessä kreikkalaismielisiä juutalaisia. lukutavan ongelmana kuitenkin on, ettei 
termiä tunneta mistään muualta. siitä lienee kuitenkin parasta pitää kiinni, koska 
ei tunneta muutakaan kiinteää termiä, joka viittaisi kreikkalaismielisiin juutalaisiin. 
Jotkut tutkijat ovat olettaneet, että Justinos käytti alun perin termiä hellelianoi, joka 
viittaisi rabbi Hillelin kannattajiin. seuraavaksi mainitun ryhmän nimi on myös 
ongelmallinen. käsikirjoituksessa lukee farisaion baptiston, mikä tarkoittaa kastaja-
fariseuksia. Editoreista otto seurasi jo 1500-luvulla tehtyä ehdotusta ja korjasi teks-
tin muotoon farisaion kai baptiston, jolloin kastajien ja fariseusten lahkot olisi erotet-
tava toisistaan. kastajat voisivat olla sama ryhmä kuin Hegesippoksen mainitsemat 
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masbo tealaiset, jotka toimittivat virtaavassa vedessä upotuskasteita (aram. masbuta, 
kaste). lukutapa on kuitenkin ongelmallinen, koska tällöin Justinos ei pitäisi farise-
uksia juutalaisina, vaan sen harhaoppisina lahkolaisina. kuitenkin fariseukset edus-
tavat jo evankeliumitekstien perusteella sitä valtauoman juutalaisuutta, joka tuomitsi 
Jeesuksen ja jota Justinos vastusti. Jos käsikirjoituksen lukutavasta pidetään kiinni, 
Justinos on kastajafariseusten lahkolla tarkoittanut todennäköisimmin sellaisia fari-
seuksia, joiden toiminnassa kasteesta tuli merkittävämpi tekijä kuin ympärileikkauk-
sesta. tämä selittäisi, miksi heitä pidettiin ”harhaoppisina” juutalaisina.

Etenkin niin kutsutut gnostilaiset kristityt uskoivat korkeimpaan Jumalaan ja 
pitivät maailman luonutta Vanhan testamentin jumalaa alempana demiurgina eli 
luojajumalana. He kielsivät ruumiin ylösnousemuksen ja uskoivat sen sijaan sielun 
pääsevän kuoleman yhteydessä korkeimman jumalan luo (tästä ks. esim. irenaeus, 
Adv. haer. 5.31.1).

81. Justinos liittää Jumalan lopunajallista rauhanvaltakuntaa kuvaavaan tekstiin 
ajatuksen tuon valtakunnan tuhatvuotisesta kestosta (ilm. 20:4–6). Maanpäälli-
sen ja ikuisen valtakunnan välinen jännite pakotti viimeisillä tapahtumilla speku-
loineet apokalyptikot rajoittamaan edellisen keston tuhanteen vuoteen. puhtaasti 
”jesajalaista” tulkintaa edusti irenaeuksen välittämä opetus (Adv. haer. 5.33.3), jonka 
irenaeus väitti olevan peräisin Jeesukselta itseltään. sen mukaan Jumalan valtakun-
nassa viiniköynnökset kasvavat niin hedelmällisinä, että yhdestä rypäleestä voidaan 
puristaa 1000 litraa viiniä. pellot puolestaan ovat niin viljavat, että yhdestä jyvästä 
voidaan valmistaa useita litroja jauhoja. proto-ortodoksisessa kristillisyydessä ki-
lialismia alettiin vastustaa ensi sijassa siksi, että fanaattisten montanolaisten maa-
ilmanlopun ennustukset aiheuttivat hajaannusta. kiliasmin menneistä edustajista 
kritisoitiin sellaisia opettajia, joita oli muista syistä pidetty harhaoppisina. tällainen 
tapaus oli etenkin kerinthos, jonka tuhatvuotisen valtakunnan odotus tulkittiin 
nautinnonhaluksi ja lihallisuudeksi; traditioista ks. Eusebios, kirkkohist. 3.28 ja 
7.25.1–5.

(3) tässä lainaus on enemmän masoreettisen tekstin kuin septuagintan mukai-
nen (”puun päivät”). teksti saattaa olla peräisin todistustekstien lähteestä tai joh-
tua Justinos-tekstin käsikirjoitustraditiossa syntyneestä lukutavasta. – Moninker-
taistavat vaivansa tulokset: Justinos ajattelee, että Jesaja-sitaatissa mainitut vaivat 
(ponoi) viittaavat suureen ahdinkoon, johon kristityt joutuvat ennen tuhatvuotisen 
valtakunnan tuloa. – Aadam ei ollut vielä täyttänyt tuhatta vuotta, koska jakeessa 1. 
Moos. 5:5 hänen kerrotaan saaneen pojan 130 vuoden ikäisenä. – ”Herran päivä on 
kuin tuhat vuotta”: ks. myös 2. piet. 3:8; Barn. 15.4; irenaeus, Adv. haer. 5.23.2.

82. (1) Meidän keskuudessamme on vieläkin profeetallisia armolahjoja: Dial. 52.4; 
81.4; 88.1. lahjojen lakkaamisesta israelissa ja siirtymisestä kristityille vrt. Matt. 
11:13. irenaeus kuvaa armolahjojen vaikutuksia 2. vuosisadan loppupuolen kirkossa 
– eksorkismeja, profetoimista, sairaiden parantamista, jopa kuolleiden herättämistä 
(Adv. haer. 2.32.4). toisaalta valtakunnankirkon hoviteologi Eusebios saattaa viita-
ta Justinoksen käsillä oleviin teksteihin ja puhua ajasta, jolloin ”profetoimisen lahja 
loisti kirkossa” (kirkkohist. 4.18.8). – Marcovich lisää asiayhteyden vuoksi tekstiin 
”väärien opettajien” edelle ”väärät profeetat” jakeesta Matt. 7:15. Jeesus varoittaa 
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vääristä profeetoista muun muassa jakeissa Matt. 7:15; 24:9,24; ks. myös Dial. 35.3; 
51.2; 80.3.

(3) Hesekiel-sitaatti ei perustu septuagintaan eikä masoreettiseen tekstiin.

83. (1) kertovan Hiskiasta: ks. selitystä kohtaan Dial. 33.1.
(2) psalmin septuaginta-tekstistä (ks. 32.6; 1. Apol. 45.2–4) poiketen tässä 

Herra ei lähetä valtikkaa ”siionista”, vaan ”Jerusalemin ylle”. lähettäjänä on kris-
tus, ja ajatus liittyy Hiskia-tulkinnan vastaiseen argumentaatioon kohdassa (3). Vrt. 
myös 1. Apol. 45.5, jonka mukaan kristus lähettää valtikan ”Jerusalemista”.

84. (3) kohdan Jes. 7:14 kääntämisestä ks. selitystä kohtaan Dial. 43.2–6. – ikään 
kuin olisi suurikin uutinen: ks. myös irenaeus, Adv. haer. 3.21.6 sekä tertullianus, 
Adv. Marc. 3.13.4–5.

85. (1) psalmisitaatti on septuagintan mukainen, ks. myös Dial. 36.4 ja 127.5. psal-
min yhdistämisestä salomoon ks. selitystä kohtaan Dial. 36.2–6. rabbit ovat myös 
ymmärtäneet kohdan puhuvan paratiisin porteista.

(2) Eksorkismi oli tuttu ilmiö Jeesuksen ajan juutalaisuudessa. Varhaisin viit-
taus riivaajien ulosajamiseen on tobiaan kirjassa, jossa enkeli neuvoo tobiasta kar-
kottamaan tätä hääyönä vaanivan murhanhimoisen pahan hengen hehkuvan suit-
sutustuhkan avulla (tob. 6:14–18). Josefus puolestaan kertoo juutalaisen Eleasarin 
vapauttaneen keisari Vespasianuksen ja hänen seurueensa läsnäollessa riivattuja 
pahoista hengistä. Hän antoi näiden haistaa salomolle annettua juurta sisältänyt-
tä sormusta niin, että nämä taintuivat. Eleasar vannotti tällöin salomon nimessä 
pahaa henkeä, ettei se palaisi ihmisiin. Hän vakuutti läsnäolleet henkien todelli-
suudesta käskemällä henkiä ulostullessaan kaatamaan lähelle asetetun vesiastian 
( Josefus, Ant. 8.2.5 [45–48]). Qumranin yhteisöstäkin on säilynyt eksorkismiin 
liittyneitä tekstejä. Erässä näistä (4Q560) opastetaan kätilöä ajamaan ulos erilaisia 
vastasyntynyttä vaanivia pahoja henkiä. teksti mainitsee erikseen heikkenemistä, 
kuumetta, vilunväreitä ja rintakipua aiheuttavat demonit. kristillisestä eksorkismis-
ta 2. vuosisadalla ks. esim. irenaeus, Adv. haer. 2.32.4–5.

(3) Abrahamin, iisakin ja Jaakobin Jumalan nimissä: irenaeus vahvistaa juuta-
laisten karkottaneen pahoja henkiä Jumalan nimessä (Adv. haer. 2.6.2). origenes 
puolestaan kertoo, että monet ajavat pahoja henkiä pois ”Abrahamin Jumalan ni-
messä” tietämättä edes kuka Abraham on (C. Celsum 1.22).

(4) psalmisitaatista poikkeavilla sanoilla ”voisi mennä sisään” Justinos sitoo 
tekstin kiinteämmin Jeesuksen taivaaseenastumiseen – kuten kohdissa 36.5 ja 1. 
Apol. 51.7.

(7) Jeesuksen toisen tulemisen uskottiin tapahtuvan Jerusalemissa, joka oli hy-
lännyt hänet ja tullut tuhotuksi (luuk. 13:34–35). Myös luukkaan kuvauksessa 
Jeesuksen taivaaseenastumisesta on nähty viittaus hänen paluuseensa samaan paik-
kaan (Ap. t. 1:6–12).

(8) Jesaja-sitaatti poikkeaa jonkin verran septuagintan tekstistä. koska Justinos 
ei käytä jakeen Jes. 66:7 synnytyskuvausta argumentaatiossaan, jotkut tutkijat ovat 
päätelleet hänen lainanneen perinteistä testimonia-jaksoa, jota on käytetty myös 
siinä tarkoituksessa.
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86. tässä luvussa Justinos luettelee kristuksen rististä ennustavia Vanhan testamen-
tin tekstikohtia. lähtökohtana näyttää olleen lista, jossa sauva tai puu(keppi) liittyy 
tavalla tai toisella veteen:

Mooses jakaa meren sauvalla.
Mooses saa sauvan avulla veden pulppuamaan kalliosta.
Mooses saa sauvan avulla Merran karvaan lähteen vedestä makeaa.
Jaakob panee sauvoja juottokaukaloihin ja saa lampaat kiimaisiksi.
Jaakob ylittää joen sauvan avulla.
Elisa heittää puun veteen ja saa nostetuksi kirveen terän.

on oletettu, että näiden kohtien kristillisessä tulkinnassa sauva on yhdistetty 
psalmin 110 jakeessa 2 mainittuun valtikkaan (ks. edellä Dial. 83.2), joka on siten 
voitu liittää kristilliseen kasteeseen. Jaakobin tikapuut, kristus kivenä sekä voitelun 
teema eivät kuitenkaan liity veteen, samoin eivät myöskään väljemmin puu- ja sau-
vateemaan liittyvät ennuskuvat.

(1) Elämän puu: 1. Moos. 2:8–9; sananl. 3:18. Hedelmää kantava puu ristin 
typoksena esiintyy jo ennen Justinosta syntyneissä kirjoituksissa: Barn. 11.1,6 (viit-
taus ps. 1:3–6); ign. trall. 11.1–2. ristin ja elämän puun välisen yhteyden Justinos 
näyttää saaneen jo todistustekstien traditiosta.

(3) Ajatus Messiaan voitelemisesta Hengellä (vrt. Dial. 49.3,6–7; 52.3) yhdis-
tettiin Jeesuksen kasteeseen myös kahdentoista patriarkan testamenttiin tehdyissä 
kristillisissä lisäyksissä. tekstikohdan test. lev. 18.6–7 mukaan ”ymmärryksen ja 
pyhityksen Henki lepäävät hänen yllään vedessä”. Myös juutalaiskristillisessä Hep-
realaisevankeliumissa kerrotaan, kuinka kasteessa ”koko pyhän Hengen lähde” las-
keutui Jeesuksen päälle ja ”lepäsi” hänen yllään. isän ääni todisti siitä, kuinka isä oli 
kaikissa profeetoissa odottanut häntä voidakseen levätä hänessä. kanonisissa evan-
keliumeissamme vain tekstikohta Joh. 1:32–33 kertoo siitä, että kasteen yhteydessä 
Henki ”pysyi” Jeesuksen yllä. Hengellä voidellusta Jeesuksesta Hengen lahjoittajana 
ks. selitystä kohtaan Dial. 87.5.

(6) kirves, vanha hedelmällisyyden symboli, nähtiin Elisa-kertomuksen pohjal-
ta ajan kristillisessä kirjallisuudessa ristin symboliksi; ks. myös irenaeus, Adv. Haer. 
5.17.3–4. – sana ”upottamat” (bebaptismenous) viittaa kasteen rooliin kristityn pe-
lastuksessa ja uudessa elämässä.

87. (2) Jakeita Jes. 11:1–3 tulkittiin messiaanisesti myös Qumranissa (1Qsb 5.21–
22,25–26; 4Qpisa) sekä talmudin teksteissä (B. sanhedrin 93a).

(5) Justinos leikittelee verbeillä anapauomai (levätä) ja pauomai (lakata, lopet-
taa). Hän on saanut evankeliumitraditiosta ajatuksen, että kasteessa Henki lepäsi 
Jeesuksen yllä (tästä ks. edellä 86.3), ja käyttää sitä todistamaan, että Henki lakkasi 
vaikuttamasta juutalaisten keskuudessa: kun Jeesus oli kastettu, (aidot) profeetat 
katosivat (ks. myös kohtia Dial. 49.3; 51.1,3; 52.3, joissa raja vedetään Johannes 
kastajan toimintaan). Henki oli Justinoksen seuraaman kristillisen tulkinnan mu-
kaan ”kanavoitunut” kokonaan Jeesukseen, josta oli siten tullut myös ainoa, joka 
saattoi lahjoittaa Hengen seuraajilleen. tätä ajatusta selittää kahdentoista patriar-
kan testamentissa oleva kristillisen tulkitsijan kommentti (test. Jud. 24.2–3), jonka 
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mukaan pyhän isän siunaus tuli Henkenä taivaasta Jeesuksen ylle, ja hän puoles-
taan vuodatti ”armon Hengen” seuraajilleen (”pojilleen”). Uudessa testamentissa 
Hengen lahjoittaminen on liitetty vasta Jeesuksen taivaaseenastumisen yhteyteen  
(Ap. t. 2:32–36; Ef. 4:8).

(6) psalmikohdan lainaus on peräisin Efesolaiskirjeen sitaatista eikä septuagin-
tasta. – Justinos lainaa tekstikohtaa Joel 3:1–2 (lXX; vrt. Ap. t. 2:17–18) lyhentäen, 
mahdollisesti koottujen raamattutodistusten lähteestä saamassaan muodossa.

88. (1) Että ne olisivat puuttuneet häneltä (vrt. myös 88.2: ”Hän nimittäin oli saanut 
voimansa jo syntyessään”): Joissakin juutalaiskristillisyydestä vaikutteita saaneissa 
piireissä Jeesuksen kaste tulkittiin tapahtumaksi, jonka yhteydessä Jeesus sai jumalal-
lisen voiman, jota hänellä ei siihen asti ollut ollut. irenaeuksen välittämän tradition 
(Adv. haer. 1.26.1) mukaan Vähässä-Asiassa 2. vuosisadan alussa vaikuttanut ke-
rinthos opetti, että kristus oli Henki, joka laskeutui Jeesukseen kasteen yhteydessä 
ja vaikutti hänessä hänen yliluonnolliset tekonsa – palatakseen ennen Jeesuksen 
kuolemaa taivaaseen. käsityksellä on varhaiset juuret; Markuksen evankeliumin 
kastekertomuksen mukaan (1:10) Henki meni Jeesukseen eikä vain jäänyt hänen 
päälleen.

(3) tuli syttyi Jordanissa: Maininta esiintyy Ebionievankeliumissa (Epifanios, 
pan. 30.13.7) sekä sibyllan oraakkeleissa (7.81–83).

(2) Justinos torjuu Jeesuksen kastetta edeltäneen vaiheen kuvauksessaan kaksi 
erilaista näkemystä. Edellisen mukaan voima tuli Jeesukseen vasta kasteessa (tästä 
ks. edellä kohdan 88.1 selitystä). toisen (doketistisen) tulkinnan mukaan Jeesus ei 
olisi ollut todellinen ihminen, vaan henkiolento. – noin kolmenkymmentä vuotta: 
luuk. 3:23.

(8) psalmia 2 on tulkittu messiaanisesti myös rabbiinisessa kirjallisuudessa: B. 
Berakot 7b; B. Aboda Zara 3b; B. sukka 52b. – teki rakentajan töitä: Viittaus pe-
rustunee jakeeseen Mark. 6:3, jonka mukaan Jeesus oli rakentaja. Matteus ja luukas 
eivät kertoneet tästä evankeliumeissaan (Matt. 13:55; luuk. 4:22). – tänä päivänä 
minä olen sinut synnyttänyt: kanonisissa evankeliumeissa tämä jakeen ps. 2:7 sitaa-
tin loppuosa on korvattu tekstikohdalla Jes. 42:1 (”sinuun minä olen mielistynyt”). 
psalmin ajatus esiintyy Jeesukseen sovitettunakin muuttamattomana myös joissakin 
Uuden testamentin teksteissä (Ap. t. 13:33; Hepr. 1:5; 5:5) sekä tekstikohdan luuk. 
3:22 D-käsikirjoituksessa; ks. myös 1. klem. 36.4; Dial. 103.6; 122.6. Jälkimmäistä 
sitaattia on Maranin editiosta alkaen pidetty myöhempänä lisäyksenä ja ehdotettu 
poistettavaksi.

89. tryfonin kysymyksestä alkaa pitkä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ennustuksia 
koskeva jakso, joka jatkuu lukuun 106 saakka.

(2) laissa nimittäin sanotaan, että ristiinnaulittu on kirottu: ks. selitystä koh-
taan Dial 32.1. – kärsivää kristusta: Jes. 53:8. Jesaja-todistuksen selitykseksi ks. 
Dial. 13 sekä 14.8.

90.–91. ja 94.–96. tryfonin jaetta 5. Moos. 21:23 koskeva kysymys liittyy Mooseksen 
kirjojen ja siten koko Mooseksen lain tulkintaan. niinpä Justinos vastaa kysymykseen 
tulkitsemalla Mooseksen kirjojen tekstijaksoja siten, että ne todistavat kristuksesta:
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2. Moos. 17:10–13 taistelu Amalekia vastaan 90.4–5; 91.3; 97.1
5. Moos. 33:13–17 Joosefin saama siunaus 91.1–3
4. Moos. 21:6–9 pronssikäärme 91.4; 94.1–5

Jakeen 5. Moos. 21:23 Justinos esittää luvuissa 95–96. Hän palaa vielä myöhem-
min esityksessään sekä Amalek-taisteluun (111.1; 112.2; 131.4–5) että pronssikäär-
meeseen (112.1–2; 131.4). nämä teemat tavataan yhdistettyinä myös rabbiinisessa 
kirjallisuudessa (tekstikohdista ks. skarsaune 1987, 216–217) sekä Barnabaan kir-
jeessä (12.2–9). Edelleen Justinos vastaa tekstikohdasta 5. Moos. 21:23 nousevaan 
kiroussyytökseen käyttämällä hyväksi seuraavia teemoja:

1) kristuksen saama kirous oli näennäinen, koska Amalek-taistelun tunnus kuva 
paljasti ristin todellisuudessa pelastuksen välineeksi (90.3–4).

2) Mooses valitsi syntiinlankeemuskertomuksessa (1. Moos. 3) kirotun käär-
meen merkiksi juuri siksi, että se viittaisi ristiinnaulittuun kristukseen (91.4).

3) Juutalaiset ovat kironneet ne, jotka ovat osoittaneet Jeesuksen olevan ennus-
tettu kristus (93.4–5).

4) Jumala rikkoi säätämäänsä kuvakieltoa (2. Moos. 20:4), kun hän teetti Moo-
seksella pronssikäärmeen. Hän ilmaisi siten, että käärmeen valta murtuu juuri tästä 
syystä näennäisesti kirotun kristuksen kautta (94.1–5).

5) kukaan ei pysty noudattamaan tarkasti lakia, joten koko ihmissuku on lain 
mukaan kirottu (5. Moos. 27:26). kristus otti kantaakseen koko ihmissuvun kirouk-
sen, eikä häntä siten voi pitää kirottuna (95.1–2). Justinokselle hän on poikkeus-
tapaus.

6) kirouslauselma 5. Moos. 21:23 on itse asiassa ennustus siitä, että juutalaiset 
kiroavat Jumalan ikuisen papin ja kuninkaan, ristiinnaulitun kristuksen. siten Jus-
tinos tulkitsi tekstikohtaa 5. Moos. 21:23 selvästi eri tavalla kuin paavali (gal. 3:13), 
jonka selityksen hän varmasti tunsi.

90. (5) Hän levitti kätensä ristin muotoon: ks. myös Barn. 12.2–3 sekä tertullia-
nus (Adv. Marc. 3.18.6), joka korostaa, että israelilaisten taistelutilanne itsessään 
olisi vaatinut Moosesta rukoilemaan polvillaan. siksi ojennetut käsivarret eivät voi 
hänen mukaansa todistaa muusta kuin siitä, että kristus voitti paholaisen ollessaan 
ristiinnaulittuna. – kivestä kristuksen symbolina ks. selitystä kohtaan Dial. 36.1.

91. (2) tertullianus selittää niin ikään Joosefin siunausta kristologisesti. Myös hä-
nen mukaansa sarvet viittaavat ristin poikkipuun kärkiin, mutta sen lisäksi kris-
tuksen kaksoisrooliin tuomarina ja pelastajana (Adv. Marc. 3.18.3). irenaeus toteaa 
viisiluvun kristillistä symboliikkaa selittäessään, että ristissä on viisi kärkeä, kaksi 
pysty- ja vaakasuorassa sekä yksi keskellä (Adv. haer. 2.24.4). roomalaiset panivat 
ristin keskelle ulokkeen, jonka varaan ristiinnaulittu saatiin osittain istuvaan asen-
toon. tämän tarkoituksena oli kannatella kehoa ja hidastaa kuoleman tuloa.

(4) Justinos tukee pronssikäärmeen symbolista tulkintaa sanomalla sen olevan ris-
tiriidassa kuvakiellon kanssa. tryfon ja hänen seuralaisensa eivät kykene vastaamaan 
tähän huomautukseen (Dial. 94; ks. myös Dial. 112). Mišnassa kohtaa 2. Moos. 
17:11 on kuitenkin kyetty selitettämään hengellisesti (M. rosh Hashanah 3.8): 
Aina kun israelilaiset katsoivat korkeuksiin ja alistivat sydämensä Jumalalle, he pa-
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rantuivat, mutta silloin kun he eivät tehneet niin, he joutuivat käärmeille alttiiksi. 
Juutalaisen tutkijan David rokéahin mukaan rabbiinisen ajan juutalaiset opettajat 
pyrkivät niin hyvin kuin osasivat eliminoimaan kyseisestä Vanhan testamentin koh-
dasta pois magian vaikutelman, kun taas Justinos pyrki tulkinnallaan korostamaan 
kristuksen ristin maagista voimaa.

92.–93. lukujen 90–91 ja 94–97 yhtenäisen tematiikan vuoksi luvut 92–93 muo-
dostavat ekskurssin, jossa Justinos toistaa teoksen alkupuolella – luvusta 16 lähtien 
– esitetyn argumentaation ydinsisällön. Hän syyttää juutalaisia keskustelukump-
paneitaan uppiniskaisuudesta ja haluttomuudesta totuuden omaksumiseen. Hän 
käyttää tätä polemiikkia lähtökohtana kristuksen kirouksenalaisuuden selittämi-
seen luvuissa 94–96.

92. (2) Jumala tiesi ennalta: Dial. 16.3.
(3) kuten olen jo sanonut: Justinos viittaa kohtaan Dial. 16.3. – kohdasta 1. Moos. 

15:6 ks. myös Dial. 11.5; Justinos käyttää paavalin analyysia kohdassa room. 4:3.
(4) sydämen ympärileikkaus: ks. Dial. 41.4. – kuten sanottu: Dial. 19.6; 22.11.
(5) Justinos korostaa Jumalan opin pysyvyyttä ja samuutta myös kohdissa Dial. 

23.1; 30.1.
(6) teidän on käännyttävä: Editorit ovat toisinaan täydentäneet puutteellista 

virkettä erilaisin lisäyksin. Marcovich täydentää tähän kohtaan sanan pisteuete (”us-
kokaa”).

93. (1) sen, mikä on aina ja kauttaaltaan oikeudenmukaista: Justinoksen oli selitet-
tävä, miksi juutalaisille annettuja rituaalilakeja luonnehdittiin kirjoituksissa ikui-
siksi säädöksiksi (2. Moos. 12:14,17), vaikka ne olivatkin konkreettisessa mielessä 
kumoutuneet kristuksessa (ks. myös Dial. 28.4).

(2) kultainen sääntö tunnetaan myös juutalaisuudesta. Juutalaisuudesta kiin-
nostuneen pakanan kerrottiin (B. sabbat 31a) menneen rabbi shammain luokse 
ja luvanneen kääntyä juutalaisuuteen, jos tämä ehtisi opettamaan koko lain sillä 
aikaa kun hän seisoi yhdellä jalalla. Miehen jalka väsyi shammain selostaessa, joten 
hän meni rabbi Hillelin luo, jolle hän teki saman tarjouksen. Hillel sanoi miehen 
seistessä yhdellä jalalla: ”Älä tee toiselle sitä, mitä et halua tehtävän itsellesi. tässä 
on koko laki; muu on selitystä. Mene ja opiskele.” Justinoksen ajatuksen sanamuoto 
on lähellä pseudoklemensiläisten Homilioiden muotoilua (Hom. 7.4): ”sitä hyvää, 
mitä kukin tahtoo itselleen, tahtokoon hän myös lahimmäiselleen.”

(3) kaikille ihmisille yhteisestä kokemusmaailmasta ks. myös 2. Apol. 1.1. koh-
dissa Dial. 48.3; 57.3; 2. Apol. 10.8 Justinos viittaa siihen, kuinka kristus tuli osalli-
seksi kaikille ihmisille yhteisestä kärsimyksestä.
94. (1) Mooseksesta kuvakiellon rikkojana pronssikäärmeen yhteydessä ks. myös 
Barn. 12.6 ja tertullianus, Adv. Marc. 3.18.7. tertullianus korostaa puuhun ripuste-
tun pronssikäärmeen (4. Moos. 21:9: ”tangon päähän”) kuvaavan ristin voimaa pa-
holaisen yli. masoreettisessa tekstissä esiintyvä sana nes merkitsee sodassa käytettyä 
roomalaisen standardin kaltaista merkkisalkoa (kr: ”tanko”). sana on septuagin-
tassa käännetty sanalla semeion, joka tarkoittaa yksinomaan merkkiä, mutta viittaa 
koko merkkisalkoon; tarkasti ottaen epi semeiou = ”merkin päähän”.
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(2) Hän olisi tuova pelastuksen niille, jotka uskovat häneen: Joh. 3:14–15; Dial. 
91.4.

(4) tuota emme pysty selittämään: rabbiinisesta kirjallisuudesta ei löydy se-
litystä kuvakieltoa rikkoneen pronssikäärmeen tekemiselle. Hellenistisessä juuta-
laisuudessa kohta on sivuutettu vaivihkaa; ks. esim. Viis. 16:5–8, jossa puhutaan 
”pelastuksen merkistä”.

95. (1)–(2) Justinos lainaa tekstikohtaa 5. Moos. 27:26 paavalilta jakeista gal. 3:10–
13.

(2) syytökseen profeettojen tappamisesta ks. Dial. 73.6.
(4) kristittyjen kiroamisesta synagogissa sekä juutalaisista kristittyjen surmaa-

jina ks. selitystä kohtaan Dial. 16.4.

96. (1) Jae 5. Moos. 21:23b esiintyy paavalin välittämässä muodossa (gal. 3:13). 
– kohdan tulkintaa Justinoksella on selitetty yllä lukujen 90–91 yhteydessä. filon 
selittää kainin olleen kirottu, koska hän oli ripustautunut ruumiiseensa. se on ”pui-
nen taakka”, joka syrjäyttää hyvien asioiden toivon ja tuo tilalle ruumiilliset halut 
(De poster. Caini 26).

97. (1) psalmisitaatista ks. myös 1. klem. 26.2. – Hänen kuolintavastaan: Barn. 
12.4.

(2) Vrt. Dial. 32.2.
(3) psalmisitaatista ks. myös 1. Apol. 35.5; 38.4 sekä Barn. 6.6.
(4) tekstin voi kääntää myös Bobichonin tapaan seuraavasti: ”…kukaan teidän 

kansastanne ei ole koskaan ollut [= kantanut arvonimeä] kuningas kristus, jonka 
jalat ja kädet olisi lävistetty hänen eläessään…”

98.–106. ps. 22 on tärkeä todistusteksti myös evankelistoille, jotka viittaavat siihen 
Jeesuksen ristiinnaulitsemisen yhteydessä; Markuksen osalta ks. jakeet Mark. 15:34 
(ps. 22:2), 29 (ps. 22:8), 24 (ps. 22:19). Myöhemmille kristillisille kirjoittajille psal-
min jakeet 17–18 ovat olleet lisäksi merkityksellisiä (esim. tertullianus, Adv. Marc. 
3.19.5). Dial. 98–106 on pitkä psalmin 22 kommentaari, jota varten Justinos lainaa 
aluksi septuagintan (siellä ps. 21) tekstin kokonaan, jättäen kuitenkin jakeet 25–32 
pois. sitten hän selittää tekstiä katkelma kerrallaan. Jeesuksen kärsimyshistoria 
luonnollisesti hallitsee psalmijakeiden tulkintaa:’
2b–3 rukous getsemanessa  99.2–3
7 häpäiseminen 101.2
12–14 vangitseminen  103.1–4
16 vaikeneminen pilatuksen edessä 102.5; 103.9
16–17 kuolema 104.1–2
21 kuolema ristillä 105.2
21–22 rukous ristillä 105.3
23 ylösnousemus 106.1–2’
98. (1) kristuksen kärsimyksen todellisuudesta ks. myös 99.2; 103.8. Antiokian 
piispa ignatios argumentoi myös kirjeissään kristuksen todellisen kärsimyksen 
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puolesta (ign. trall. 9.1; 10.1; ign. smyrn. 2.1; 4.2). Hänen on arveltu vastusta-
neen näillä maininnoillaan joko sellaisia kristittyjä, joille Jeesus kristus oli koko-
naan henkiolento (doketismi) tai sellaisia, jotka erottivat Jeesuksen kristuksesta ja 
ymmärsivät kristuksen laskeutuneen Jeesukseen vasta kasteessa ja erkaantuneen 
hänestä ennen kuolemaa (possesionismi). Jälkimmäisestä tulkinnasta ks. myös seli-
tystä kohtaan Dial. 87.5.

(5) ps. 22:23–24 (lXX): Dial. 106.2; ks. myös Hepr. 2:12 ja Barn. 6:16.

99. (3) ”Enkä ole tietämätön”: tietämättömyyden (kreik. agnoia) sijaan käsikir-
joituksessa lukee ”enkä ole mieletön” (kreik. anoia; niin myös Theodoretos, in ps. 
21:3). Asiayhteys tekee kuitenkin selväksi, että Justinos on halunnut alun perin tor-
jua ajatuksen Jeesuksen ja Jumalan tietämättömyydestä. Jumalan tietämättömyy-
den Aadamin piileskelystä torjuu myös Theofilos, joka korostaa Jumalan antaneen 
tällä tavoin Aadamille mahdollisuuden katumukseen (Ad Autol. 2.26). tuon ajan 
kristillisyydessä esiintyi myös toisenlaisia tulkintoja. pseudoklemensiläisten Ho-
milioiden juutalaiskristillisessä lähdeaineistossa pietari pannaan selittämään, että 
tämänkaltaiset kohdat tekevät Jumalasta ihmisen kaltaisen olennon. siksi sellai-
set jaksot eivät voi kuulua Jumalan alun perin antamaan lakiin, vaan ne on lisätty 
tekstiin myöhemmin. pietarin vastaväittäjänä esiintyvä simon noita sanoo Vanhan 
testamentin Jumalasta esimerkiksi näin (ps.-klem. Hom. 3.39.3): ”Aadamista hän 
sanoi: ’karkottakaamme hänet, ettei hän ojenna kättään, kosketa elämän puuta, syö 
ja elä ikuisesti.’ sanoessaan ’ettei’ hän on tietämätön ja jatkaessaan ’ettei hän söisi ja 
eläisi ikuisesti’ hän kadehtii.” pietarin vastauksen ydinajatuksena on (3.43.3), että 
”kaikki sellaiset kohdat, jotka puhuvat häntä [ Jumalaa] vastaan esittämällä hänet 
tietämättömäksi tai muulla tavoin pahaksi, ja puhuvat toisia, päinvastaista todistavia 
kohtia vastaan, ovat valhetta”.

100. (1) Jaakob kristuksen typoksena: ps. 24:6 (lXX 23.6); Jes. 42:1; Dial. 36.2–4; 
75.2. – israel kristuksen typoksena: ps. 72:18 (lXX 71:18); Jes. 42:1; Dial. 64.6; 
75.2. olen myös osoittanut: 52.1–2; 91.1.

(2) Ennen kaikkia luotuja: kol. 1:15,17. – puuttui kauneus ja kunnia: Jes. 53:2–3,8.
(3) kuten sanoin: Dial. 23.3; 43.1. – Jaakobin protevankeliumikin (10) tietää ker-

toa, että Maria oli Daavidin sukua. – Edellä mainittujen miesten isänä oli Abraham: 
käsikirjoituksen lukutapaa on pidetty vääränä sillä perusteella, että Abraham itse on 
yksi edellä luetelluista miehistä. onkin esitetty, että Justinos olisi maininnut heidän 
isäkseen Aadamin (näin mm. Marcovich). Hän oli ensimmäinen ihminen, ja siinä 
mielessä Jeesuksen saatettiin katsoa sukuluettelonsa perusteella olevan myös hä-
nen poikanaan ”ihmisen poika”. on kuitenkin uskottavampaa olettaa, että  Justinos 
 yksinkertaisesti seuraa Matteuksen sukuluetteloa (1:2); ks. myös Dial. 23.3; 100.2.

(4) yksi hänen oppilaistaan: Matt. 16:15–18 parr; Dial. 106.3. – Viisaus: sa-
nanl. 8:12; Viis. 9:1–2; Dial. 62.4; 126.1; päivä: ps. 117:24 (lXX); klemens Alek-
sandrialainen, strom. 4.141.3–4; 6.145.5–6; auringonnousu: sak. 6:12; Dial. 106.4; 
121.2; 126.1; miekka: Jes. 27:1; Dial. 91.4; 112.2; kivi: Dan. 2:34; Dial. 34.2; 70.1; 
76.1; 86.3; 113.6; 114.4; 126.1; sauva: Jes. 11:1; Dial. 86.4; 126.1; Jaakob ja israel: 
ks. edellä 100.1. Justinos listaa typologioita myös kohdissa Dial. 34.2 ja 61.1.

(5) kehittäessään Eevasta vastatyposta neitsyt Marialle kirkkoisät korostivat 



Justinos Marttyyri334

myös hänen olleen neitsyt ennen lankeemusta; ks. irenaeus, Adv. haer. 3.22.4 ja ter-
tullianus, De carne Christi 17.5. – Maria sai … ilon: Jaakobin protevankeliumi 12.2.

101. (1) tämän neitsyen isiä: 100.3.
(3) Justinos käyttää psalmitekstin lainauksessa myös yhdistelmäsitaattia Matt. 

27:39,43,40, joka esiintyy edelleen kohdassa 1. Apol. 38.6. ivallinen sieraimilla pu-
hiseminen juontuu jakeesta luuk. 23:35.

102. (5) Vaikeneminen pilatuksen edessä on jakeissa Matt. 27:13–14 parr.
(6) kun aikanaan teitte sonnin: 2. Moos. 32. ks. myös Dial. 19.5.

103. (1) Jeesuksen vangitsemisesta kertoo tekstikohta Matt. 26:47–56 parr. käsikir-
joituksen mukaan Jeesuksen vangitsijat hyökkäsivät Öljymäeltä, mikä on korjattu 
muotoon ”Öljymäelle”.

(3) silloiseen juutalaisten kuninkaaseen: kyse on neljännesruhtinas Herodes 
Antipaasta, joka hallitsi roomalaisten käskyläisenä galileaa ja pereaa vuosina 4 ekr. 
– 39 jkr. Hänen veljensä Arkhelaos puolestaan oli vuosina 4 ekr. – 6 jkr. samari-
an, Juudean ja idumean hallitsijana heidän molempien isän, idumealaissyntyisen 
Juudean kuninkaan Herodes suuren (37–4 ekr.) jälkeen. Arkhelaosta ei seurannut 
Herodes, kuten Justinos luukkaan evankeliumin kertomuksen (23:6–12) innoitta-
mana sanoo, vaan samariasta, Juudeasta ja idumeasta tehtiin maaherrojen johtama 
roomalainen provinssi. – Hoosea-sitaatista ks. myös irenaeus, Demonstr. 77; ter-
tullianus, Adv. Marc. 4.42.3.

(5) Hepr. satah, luopio; ks. myös irenaeus, Adv. haer. 5.21.2. – Hepr. nahash, 
käärme.

(6) lause ”tänään minä olen sinut synnyttänyt” on kastekertomuksissa lainatun 
tekstikohdan (ps. 2:7) oikea jatko, ei ”sinuun minä olen mielistynyt” (ks. myös Dial. 
122.6). tätä lausetta suosivat adoptiokristologian kannattajat, joiden mukaan Jumala 
otti Jeesuksen pojakseen vasta kasteen yhteydessä. lause esiintyy D-käsikirjoituksen 
mukaan myös jakeessa luuk. 3:22 sekä tämän lisäksi Heprealais evankeliumissa. 
– kuten oli tehnyt Aadamille: Justinos käsittelee tässäkin Aadamia kristuksen vas-
tatypoksena.

(8) Veripisarat: luuk. 22:44.
(9) Ei vastannut kenellekään mitään: Matt. 27:14; Dial. 102.5.

104. (1) Juutalaisten johtomiesten järjestämästä Jeesuksen tuomitsemisesta neuvos-
ton edessä kertoo Matt. 26:57–59 parr.

(2) olen jo edellä selittänyt: Justinos viittaa kohtaan Dial. 97.3.

105. (1) Ainoasyntyinen: Joh. 1:14,18; erityisellä tavalla syntynyt: 1. Apol. 22.1; 
23.2; voima: vrt. 1. kor. 1:24. – kuten olen jo selittänyt: Justinos viittaa kohtaan 
Dial. 100.1–6.

(2) olen jo selittänyt teille: Justinos viittaa kohtaan Dial. 91.2.
(4) sielujen pysymisestä tuonelassa ks. Ap. t. 2:27,31; ilm. 20:13. – rabbiinises-

sa eksegeesissä kertomusta samuelin sielun ilmestymisestä pidettiin aitoperäisenä 
aina 400-luvulle saakka, mutta sen jälkeisissä selityksissä kertomusta alettiin epäillä. 
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Vastaavasti kristillisten kirkkoisien keskuudessa voimistui näkemys, jonka mukaan 
kyse oli paholaisen aikaansaamasta harhanäystä. Manaajanaista tarkoittava sana 
eggastrimythes merkitsee tarkkaan ottaen ennustajana toiminutta ”vatsastapuhujaa” 
(vrt. ps.-klem. rec. 4.20.4).

106. (1) Justinoksen monimutkainen ajatus katkeilee: Jeesus vaatii ihmisiä ylistä-
mään Jumalaa Jeesuksen tähden. – kuten apostolien muistelmissa kerrotaan: Matt. 
26:30; Mark. 14:26.

(2) sitaatista ks. myös Hepr. 2:12 ja Barn. 6:16.
(3) Codex parisinus käyttää ilmausta ”hänen muistelmissaan”, mikä viittaa joko 

”pietarin muistelmiin” tai ”kristuksen muistelmiin”. lainattava kohta luonnehtii 
sebedeuksen poikia tavalla, joka on tuttu ainoastaan Markuksen evankeliumista, 
mikä puhuu ”pietarin muistelmien” puolesta. Marcovich korjaa kuitenkin tekstiä 
muotoon ”hänen apostoliensa muistemissa”, jota seurataan tässä. ”Ukkosenjyrinän 
pojat”: Mark. 3:16–17; Jaakob = israel: 1. Moos. 32:28; Dial. 75.2; 134.6; Hoosea = 
Jeesus: 4. Moos. 13:17; Dial. 75.2; 90.4; 111.1 jne.

(4) Justinos tulkitsee jaetta 4. Moos. 24:17 myös kohdassa 1. Apol. 32.12–13. 
Jaetta tulkittiin messiaanisesti jo Qumranissa (4Qtest 9–13; CD 7.19ss.; 1QM 
11.6–7; 1Qsb 5.27–28), ja se oli tärkeä 2. vuosisadan kristityille kirjoittajille; ks. 
esim. irenaeus, Adv. haer. 3.9.2. 130-luvun juutalaisuudessa rabbi Aqiba sovitti sitä 
roomaa vastaan kapinoineeseen Bar kokhbaan, jota erehtyi pitämään Messiaana. 
kapinayritys epäonnistui surkeasti. ks. selitystä kohtaan Dial 1.3.

107. (3) käsikirjoituksen mukaan Joona antoi niniveläisille 43 päivää aikaa tehdä pa-
rannuksen. kysymys on ristiriitaisten lukutapojen harmonisoinnista. Masoreettisen 
tekstin mukaan kohdassa Joona 3:4 sanotaan, että ninivellä oli 40 päivää aikaa 
katumukseen, kun taas septuagintan mukaan aikaa oli vain kolme päivää. Mar-
covich kannattaa jälkimmäistä, Bobichon taas edellistä vaihtoehtoa. Bobichon 
perustelee valintaansa sillä, että heti kohdassa 108.1 Justinos rinnastaa Jeesuksen 
ylösnousemuksen jälkeisen katumuksen ajan Joonan julistamaan aikamarginaaliin. 
tällöin tulevat parhaiten kysymykseen ne 40 vuotta, jotka kuluivat Jeesuksen ylös-
nousemuksesta Jerusalemin temppelin hävitykseen. masoreettisen tekstin mukaan 
( Joona 4:6) Joona vilvoitteli risiinikasvin (qiqayyon) varjossa. risiinikasvi tunnettiin 
nopeasta kasvustaan ja hauraudestaan. käsikirjoituksessa käytetään sanaa sikyon, 
joka tarkoittaa kurkun tyyppistä suurta vihanneskasvia, todennäköisimmin kur-
pitsaa (kolokynthe), jonka varjossa Joona septuagintan mukaan vilvoitteli. Aquilan 
ja Theodotionin käännöksistä tunnetaan kuitenkin sana kikyon, joka on syntynyt 
transkriptiona heprean sanasta qiqayyon. siksi on luultavaa, että myös Justinos on 
käyttänyt sanaa kikyon, joka on vääntynyt käsikirjoitustraditiossa muotoon sikyon 
(näin mm. Bobichon).

108. (2) selostus perustuu kertomuksiin jakeissa Matt. 27:62–66; 28:2–4,11–15. 
kristittyjen panettelusta vrt. Dial. 17.1.

(3) Julkeatte jopa kirota häntä ja kaikkia häneen uskovia: kristittyjen kiroami-
sesta synagogissa ks. selitystä kohtaan Dial. 16.4 sekä 18.3.
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109.–112. Varhaisimmassa kristillisyydessä ei vielä esitetty ajatusta kristuksen kah-
desta tulemuksesta (kreik. parousia). Uudessa testamentissa puhutaan vain kristuk-
sen tulemuksesta kunniassa (esim. Matt. 24:3,27,37,39; 1. kor. 15:23; 1. tess. 2:19; 
3:13; 4:15; 5:23; 2. tess. 2:1,8; Jaak. 5:7–8; 2. piet. 3:4; 1. Joh. 2:28). Ajatuksen Jee-
suksen lihaksitulemisesta ”paruusiana” esitti ensimmäisenä ignatios Antiokialainen 
(ign. filad. 9.2). Ajatus esiintyy myös pseudoklemensiläisen recognitiones-teok-
sen juutalaiskristillisessä lähteessä, josta on totuttu käyttämään nimeä Anabathmoi 
Jakobou (”Jaakobin portaat”). kohdassa rec. 1.49.2–1.50.4 kerrotaan Mooseksen 
ilmoittaneen, että kristus tulee ensimmäisen kerran alhaisuudessa ja toisen kerran 
kunniassa ja tuomarina tuomitakseen pahat kadotukseen ja ottaakseen hurskaat 
valtakuntaansa. Edelleen sanotaan, että profeetat ovat ennustaneet nimenomaan 
pakanakansojen odottavan kristusta (1. Moos. 49:10 (lXX)) ja juutalaisten hylkää-
vän hänet. kohdassa rec. 1.69.3–4 kuvataan Jeesuksen veljen Jaakob Vanhurskaan 
todistavan, että Jeesus on Messias ja että profeetat ovat puhuneet hänen kahdesta 
tulemuksestaan.

109. Miika 4:1–7 on Justinokselle apostolien lähetystyötä ennustanut ydintodistus 
yhdessä tekstikohdan Jes. 2:3–4 kanssa. siionista tuleva laki ja Jerusalemista tule-
va Herran sana tarkoittavat hänen mielestään apostolien julistamaa sanomaa (ks. 
110.2 loppulause). Justinoksen lainaama teksti poikkeaa monissa yksityiskohdissa 
septuagintan tekstimuodosta. Justinos jättää sitaatistaan pois jakeen 4:8, jossa sa-
notaan tytär siionin saavan ”entisen valtansa” takaisin.
110. (1) Messiaan tunnistamattomuudesta ks. myös Dial. 8.4. – näkyvällä tavalla ja 
kunniassa: Dan. 7:13–14; Jes. 33:17; Dial. 31.3–4; 70.3.

(2) laittomuuden ihminen: 2. tess. 2:3; Dial. 32.4.
(3) pitää yhtä ainoaa vaimoa: Mark. 10:11; 1. kor. 7:10–11; 1. Apol. 15.5.
(4) Marttyyrikuoleman kuvauksista ks. Diogn. 7.7; pol. mart. 11.1. – kristitty-

jen joukon kasvusta vainojen keskellä ks. Diogn. 6.9; tertullianus, Apolog. 50.13 
(”kristittyjen veri on siemen”). – kristuksen viinitarha: Joh. 15:1–2.

(5) kristittyjä vainoavilla ”muilla ihmisillä” Justinos tarkoittaa roomalaisia, 1. 
Apol. 31.5. – Juutalaisista kristittyjen surmaajina ks. myös 16.4.

(6) kuten kaikki kirjoitukset todistavat: Jes. 1:7; Dial. 16.2–3; 52.4; 108.3; 1. 
Apol. 47.5–6.

111. (1) olen jo sanonut: Justinos viittaa kohtaan Dial. 40.4. paaston yhteydessä 
esiin tuotavat vuohipukit esitellään jakeissa 3. Moos. 16:5–10, ja käsien kannattele-
minen taistelun aikana kohdassa 2. Moos. 17:10–13; vrt. Dial. 90.4; 97.1; 112.2–3.

(3) pääsiäislampaan veri: 2. Moos. 12:7,12–13,21; Dial. 40.1. – pääsiäislammas 
oli kristus: 1. kor. 5:7. – synoptisten evankeliumien mukaan Jeesus otettiin kiin-
ni hänen syötyään oppilaidensa kanssa pääsiäisaterian (Matt. 26:17–19), kun taas 
Johanneksen mukaan Jeesus nautti oppilaidensa kanssa tavallisen aterian ja kuoli 
ennen pääsiäisen viettoa ( Joh. 18:28; 19:14,31).

(4) punaisesta nauhasta portto rahabin talon merkkinä Jerikoa vakoilleille 
miehille ks. Joos. 2:18. tähän viittaa myös kohta 1. klem. 12.7–8, jota Justinos on 
mahdollisesti käyttänyt lähteenään.
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112. (1) kuvakiellosta ja pronssikäärmeestä ks. 4. Moos. 21:8–9; Dial. 91.4; 94.1; 
131.4.

(2) Jonka Jumala oli alussa kironnut: 1. Moos. 3:14; Dial. 91.4; suurella miekal-
la: Jes. 27:1.

(4) kamelintammoista: 1. Moos. 32:16. rabbiinisessa selityksessä (genesis 
rabba 32:15) sanonnan ”kolmekymmentä imettävää kamelia ja niiden varsat” var-
soissa nähdään viittaus Mooseksen lakia noudattavan ihmisen hengelliseen kas-
vuun. samassa kohdassa Justinoksen aikalaisen rabbi simon ben gamalielin ker-
rotaan selittäneen sanontaa siten, että kameli on lisääntyessään siveä. on tuskin 
sattuma, että Justinos juuri tässä yhteydessä lainaa Jeesuksen lauselmaa hyttysen 
siivilöimisestä ja kamelin nielemisestä.

113. (1) kuten olen edellä monesti sanonut: Dial. 75.2; 89.1; 90.4; 91.3; 106.3.
(2) näistä nimien muutoksista juutalaisessa kirjallisuudessa ks. filon, De mu-

tat. nom. 60–80; Eusebios, praep. Ev. 11.6.26. rabbiinisessa kirjallisuudessa näitä 
selitetään kohdassa B. Berakot 13a ja t. Berakot 1.13. Justinos käytti kreikankielistä 
Vanhaa testamenttia; hän tuskin osasi hepreaa.

(3) Jeesuksesta pyhän maan jakajana Mooseksen sijaan ks. myös tertullianus, 
Adv. Marc. 3.16.4–5.

(4) olen jo osoittanut: Justinos viittaa keskusteluihin luvusta 56 eteenpäin.
(5) ikuisena valona Jerusalemissa: Jes. 60:1,19–20; saalemin kuningas ja Mel-

kisedekin pappeus: 1. Moos. 14:18; ps. 110:4; Hepr. 5:6.
(6) Joosuan toimittama ympärileikkaus: Joos. 5:2–5. ympärileikkauksesta Jee-

suksen sanoilla puhuu tässä yhteydessä myös tertullianus, Adv. Marc. 3.16.4.
(7) sydämen ympärileikkauksella: ks. Dial. 41.4.

114. (2) Jes. 53:1 (lXX) = room. 10:16; Joh. 12:38; ks. myös Dial. 42.2.
(3) käsikirjoituksessa lukee: ”hänen sanojensa (tou logou) työtapaa”. Justinoksen 

argumentaatio edellyttää kuitenkin hänen puhuvan sanasta, minkä vuoksi useat 
editorit ovat korjanneet tekstiä tähänkin käännökseen valittuun muotoon (tou Lo-
gou). luomistyön ”sormet” kuuluvat isän Jumalan sijasta sanalle: irenaeus, Adv. 
haer. 2.2.5; 4.20.1.

(4) Ensimmäisellä ympärileikkauksella Justinos viittaa Abrahamin ympärileik-
kaukseen jakeissa 1. Moos. 17:12; 21:4, toisella taas Joosuan toimittamaan ympäri-
leikkaukseen jakeissa Joos. 5:2–3. – ilman ihmiskättä lohjenneesta kivestä puhutaan 
jakeessa Dan. 2:34, kulmakivi puolestaan viittaa kristukseen; Jes. 28:16; Ef. 2:20; 
Dial. 126.1. – Elämän vesi: ks. Dial. 14.1.

(5) septuagintaa seuraava yhdistelmäsitaatti Jer. 2:13 ja Jes. 16:1 esiintyy myös 
Barnabaan kirjeessä (11.2–3), josta kuitenkin puuttuu lopun osalta Justinoksen lai-
naama Jer. 3:8.

115. (1) sakarja-sitaatti ei ole yhtäpitävä septuagintan kanssa eikä vastaa myöskään 
Justinoksen omaa lyhyempää lainausta kohdassa 119.3, ks. myös edellä 79.4.

(2) Jeesus-nimisestä papista vrt. tertullianus, Adv. iud. 14.7–8.
(3) olen osoittanut: keskustelu on todennäköisimmin kuulunut kadonneeseen 

tekstijaksoon välillä 74.3/4.
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(4) Jeesus-nimen kautta nunin poika teki ihmeitä ja tekoja: Dial. 90.5; 91.3; 
106.3; 111.1–2; 112.2; 113.1–4.

(5) kohdassa 4. Moos. 32:12 mainitaan myös kaalebin, Jefunnen pojan pääs-
seen Joosuan lisäksi luvattuun maahan. – tuomitsemisesta ks. Matt. 7:2a ja M. sota 
1.6 (”sillä mitalla, jolla ihminen mittaa, sillä häntä itseäänkin mitataan.”).

116. (1) Jumalan ylipapista puhutaan jakeissa sak. 3:1 ja 1. Moos. 14:18b. kristil-
lisen tulkinnan esittää myös tertullianus, Adv. iud. 14.7–8. – Ajatus saastaisuuden 
riisumisesta juontuu edellä lainatun raamatunkohdan jatkosta sak. 3:3–4, paho-
laisen vastustus ja Jumalan enkelin puolustus taas jakeista sak. 3:1–2. on vaikea 
liittää tässä yhteydessä Jumalan lähettämää voimaa erikseen kristukseen tai pyhään 
Henkeen. Justinos sanoo ainoastaan, että enkeli toimii sen välittäjänä.

(2) Jakson vaatteisiin ja tuleen liittyvässä symboliikassa on nähty yhteys kristil-
liseen kasteeseen. ongelmana on kuitenkin tekstin selvä viittaus lopunajalliseen 
kontekstiin.

(3) prostituoidun vaimokseen: tekstikohdassa Esra 10:18 mainitaan, että Joosua-
niminen (kreikaksi Jeesus) pappi meni naimisiin muukalaisen kanssa. Justinos tul-
kitsee vaimon prostituoiduksi voidakseen selittää profetiassa mainittuja ”saastaisia 
vaatteita”. – kaikkialla kansojen keskuudessa: tässä Justinos ennakoi seuraavan lu-
vun sitaattia Mal. 1:10–12.

117. (1) Malakia-sitaatti esiintyy myös edellä kohdissa 28.5 ja 41.2.
(3) palauttavat mieliinsä: luuk. 22:19; 1. kor. 11:24–25.
(5) kiertolaisilla Justinos viittaa skyyttalaisiin, jotka olivat peräisin Mesopota-

mian pohjoisosista; ks. Herodotos, Hist. 4.46.121; plinius vanhempi, luonnonhist. 
4.80. nomadeista ks. edelleen plinius vanhempi, luonnonhist. 5.22; 6.190.

118. (1) Ennen tuomion suurta päivää: Mal. 3:23; Dial. 49.2. – Jotka lävistivät tä-
män kristuksen: ks. Dial. 32.2. – olen jo todennut: Justinos viittaa kohtiin Dial. 
14.8; 32.2; 64.7.

(2) Jumalan temppelin johtajasta ks. Hes. 45:17; viittaus opetukseen uhreista ei 
ole Jesajasta, vaan samasta Hesekielin jakeesta.

(3) Uuteen ja ikuiseen liittoon: Jer. 31:31; 32:40; Jes. 55:3; 61:8; Hepr. 13:20.

119. (2) Justinos lienee lainannut tekstiä 5. Moos. 32:16–23 paavalin lainauksen 
room. 10:19 (5. Moos. 32:21b) innoittamana.

(3) kun siis tuo vanhurskas oli tapettu: Jes. 3:10; 57:1; 1. tess. 2:15; Ap. t. 7:52; 
Dial. 16.4–5. – sak. 2:11 on varsin vapaa lainaus septuagintasta (vrt. myös edellä 
115.1), samoin Jes. 62:12.

(4) sitaatin Jes. 65:1 osalta vrt. Dial. 24.4; 1. Apol. 49.2–4 sekä paavalin lainaus 
room. 10:20, jota Justinos näyttää käyttäneen. sitaateissa esiintyvät variaatiot saat-
tavat johtua testimonia-kokoelman käytöstä septuaginta-tekstin ohella.

(5)–(6) Abrahamista ks. 1. Moos. 12:1–2; 17:5; 15:6 = gal. 3:6. – Justinos lainaa 
jakeita 1. Moos. 15:6 ja 17:5 paavalilta kohdista room. 4:3 ja 4:17; ks. myös Dial. 
11.5; 23.4 ja 92.3.
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120. (3) käsikirjoituksessa lainauksen olennainen osa kuuluu toisin: ”…kunnes tu-
lee se, mikä hänelle on valmistettu” (heos an elthe ta apokeimena auto). koska Justinos 
heti seuraavassa (120.4) nimenomaan torjuu tämän lukutavan, on syytä olettaa, että 
hän on myös tässä lainannut tekstiä muodossa, jonka hän heti seuraavaksi (myös 
kohdassa 120.4) esittää oikeaksi: ”…kunnes tulee hän, jolle se on valmistettu” (heos 
an elthe ho apokeitai). on kiintoisaa huomata, että hän uskottelee tämän lukutavan 
olevan septuagintan mukainen, vaikka asia on täsmälleen päinvastoin: septuagin-
tassa lukee käsikirjoitustradition yksimielisen todistuksen perusteella ”se, mikä hä-
nelle on valmistettu”. Justinos lainaa jaetta 1. Moos. 49:10 myös edellä kohdassa 
Dial. 52.2, jossa teksti on septuagintan mukainen. sen sijaan 1. Apologiassa hän 
lainaa kohdassa Dial. 120.3–4 oikeaksi katsomaansa tekstiä ”hän, jolle se on valmis-
tettu”. tämä septuagintasta poikkeava lukutapa palautuu mitä todennäköisimmin 
kristilliseen todistustekstien traditioon; ks. skarsaune 1987, 25–29.

(5) Jesajan marttyyrikuolemasta kerrotaan rabbiinisessa kirjallisuudessa ks.  
p. sanhedrin 10.2; B. Jebamot 49b ja B. sanhedrin 103b; sahaamisesta ks. Mart. isa. 
5.11–14; Hepr. 11:37. Justinos puhuu poistetuista raamatunkohdista myös luvuissa 
Dial. 72 ja 73.

(6) simon noidan väitetystä jumaluudesta todistaa jo Ap. t. 8:10. tekstikoh-
dassa 1. Apol. 26.3 Justinos kertoo ”lähes kaikkien” samarialaisten – hänen oman 
kansansa jäsenten – tunnustaneen simonin korkeimmaksi Jumalaksi.

121. (1) Justinos esittää psalmin 72 kokonaan ja tulkitsee sitä jaksossa 34.3–8. Hän 
lainaa sen valikoituja jakeita myös kohdassa 64.6.

(2) Jumala antoi alussa [pakanoiden] palvottavaksi auringon: pakanoita ei mai-
nita käsikirjoituksessa, mutta Marcovichin ehdottama lisäys on aiheellinen; ks. 5. 
Moos. 4:19 ja Dial. 55.1. – Hänen nimensä on auringonnousu: Dial. 100.4; 106.4; 
126.1. – sak. 12:12 kuuluu tässä ”Heimo heimolta he ovat näkevä (opsontai)”, kun 
taas septuagintan mukaan ”heimo heimolta maa valittaa (kopsetai)”. Justinos käyt-
tää kumpaakin lukutapaa, edellistä kohdissa Dial. 14.8 ja 1. Apol. 52.12 ja jälkim-
mäistä kohdissa Dial. 32.2; 64.7; 118.1 sekä 1. Apol. 52.12, jossa siis molemmat 
merkitykset ovat esillä, kuten jo ilmestyskirjassa, jakeessa 1:7. Vaikka useat editorit 
ovat muuttaneet käsikirjoituksen lukutavan opsontai muotoon kopsontai, tekstiä ei 
ole syytä korjata, koska tässä yhteydessä Justinos korostaa nimenomaan kristuksen 
ylhäisyyttä ja valtaa.

(3) pahojen henkien alamaisuudesta ks. myös Ef. 1:21; kol. 2:10; Dial. 30.3.

122. (1) Heprean sana ger merkitsee sekä muukalaisia että proselyyttejä; 2. Moos. 
12:19; Jes. 14:1; Eusebios, kirkkohist. 1.7.13. – Valaistunut: 1. Apol. 61.12. – kaksi 
kertaa pahempia helvetin lapsia: Matt. 23:15.

(6) Jakeen ps. 2:7 kristologisesta tulkinnasta ks. edellä kohdan 103.6 selitys. 
– kristittyjen kiroamisesta synagogissa ks. selitystä kohtaan 16.4.

123. (1) Muutkin edellä esittämäni asiat: kohdasta 121.1 eteenpäin.
(2) Marcovich olettaa, että käsikirjoituksen tekstistä puuttuu tämän kohdan 

jälkeen osa, jossa Justinos olisi sanonut: ”ettekä ole kuunnelleet Jumalaa”. Bobichon 
torjuu oletuksen, koska hänen mielestään Justinoksen erilaisilla raamatullisilla 
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 sanonnoilla leikittelevä argumentaatio on täydellinen ilman oletettua lisäystä.
(8) Justinos lainaa tekstikohtaa Jes. 42:1–4 sitaatin alun osalta septuagintasta, 

mutta siirtyy pian (”minä olen laskeva Henkeni…”) lainaamaan tekstiä versiosta, 
joka muistuttaa kohdan lainausta jakeissa Matt. 12:18–21. sitaatin loppu (sanoista 
”vaan tuo…” eteenpäin) puolestaan palaa seuraamaan septuagintaa. Justinos on 
saattanut käyttää kristillistä todistustekstien kokoelmaa, jossa septuagintan teksti 
ja Matteuksen sitaatti ovat sekoittuneet, tai sitten tekstit ovat sekoittuneet Dialogin 
myöhemmässä käsikirjoitustraditiossa.

124. (2)–(3) Justinos sanoo ensin lainaavansa juutalaisten kiistakumppaniensa kään-
nöstä psalmista 82:1–8, mutta lainaakin varsin tarkasti septuagintaa. sitten hän 
esittää sitaatin saman tekstikohdan jakeesta 7 ja sanoo sen olevan siinä muodossa, 
jossa se on septuangintassa, vaikka se poikkeaa hieman edellä oikein septua gintan 
mukaan lainatusta tekstistä. – käärmeen sortuminen: ilm. 12:9; 20:2.

(4) Aadamin ja Eevan tavoin aiheuttivat itselleen kuoleman: Justinoksen ajan 
kristillisyydessä ei vielä tunnettu oppia perisynnistä. Aadamin ja Eevan ymmär-
rettiin vain kuvaavan ja edustavan sitä kuoleman tilaa, johon kaikki myöhemmät 
ihmissuvun jäsenet pahoine tekoineen lankesivat. – Heitä kaikkia voidaan kutsua 
Jumalan pojiksi: ps. 82:6; vrt. Joh 10:34–38.

125. (2) Alluusio vertaukseen Matt. 25:14–30.
(5) filon tulkitsee Jaakobin tainnuttamisen merkiksi siitä, ettei hyve ole ihmis-

ruumiissa täydellinen (De mutat. nom. 187).

126. (1) Justinos esittää typologisen listan kristuksen nimistä myös kohdissa Dial. 
34.2; 100.4, joiden selityksen yhteydessä on lisää tekstikohtia.

(3) Jaakobin painista ja Jumalan ilmestyksistä hänelle ks. myös Dial. 58.4–13.
(4) Mamren tammen luona: Dial. 56.1–2. – saaran raskaaksi tulosta ja sodo-

man tuhosta ks. myös Dial. 56.17–23.
(5) lähtivät sodomaan päin: Dial. 56.17.
(6) Jota tuossa kohdassa on kutsuttu enkeliksi: 2. Moos. 4:24; Ap. t. 7:38; vrt. 

kuitenkin rinnakkaiskohta 4. Moos. 11:16, jossa Moosesta puhuttelee Herra eikä 
enkeli. – sitaatti jää kesken, ja Marcovichin tavoin on syytä olettaa, että käsikirjoi-
tuksesta puuttuu sen loppuosa.

127. (1) sitaatit tekstikohdista 1. Moos. 17:22; 2. Moos. 6:29; 1. Moos. 11:5; 1. 
Moos. 7:16.

(2) kristityt opettajat joutuivat usein torjumaan sen kriitikkojen väärinkäsi-
tyksen, että raamatun Jumala olisi riippuvainen tietystä paikasta, taivaan valtais-
tuimestaan, jonka hän joutuisi jättämään vaikuttaakseen maailmassa. Justinoksen 
ajatus isän Jumalan liikkumattomuudesta vastaa aristoteelista näkemystä jumalasta 
”liikkumattomana liikuttajana”. sama käsitys oli levinnyt myös keskiplatonismiin 
(Alkinous, Didaskalia 12). isän Jumalan liikkumattomuutta selittää myös Theofilos, 
jonka mukaan paratiisissa ei käyskennellyt isä, vaan sana, jonka kautta isä oli luo-
nut kaiken (Ad Autol. 2.22). origenes puolestaan korostaa Jumalan täyttävän koko 
maailman ja vaikuttavan voimallaan ja jumaluudellaan eri tarkoituksiin valitsemis-
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saan ihmisissä. Vastaavalla tavalla kristuskin saattoi tulla taivaasta ja vaikuttaa ih-
misten keskellä (C. Celsum 4.5). Jumalan rajoittumattomuudesta yhteenkään paik-
kaan maailmassa puhuu kristillisten opettajien lisäksi myös Aleksandrian juutalai-
nen oppinut filon, jonka mukaan Jumala täyttää kaiken (leg. alleg. 1.44; 3.51).

(3) Mooseksesta ja pyhäkköteltasta ks. 2. Moos. 40:35; salomon temppelistä 2. 
Aik. 5:14.

(5) sodomasta ks. Dial. 56 ja psalmista 24 Dial. 36.4 ja 85.1.

128. (1) Virkkeen sisältö on vaikeasti avattavissa. käännöksessä on pidetty kiinni 
siitä, että arvonimet ”Jumala Jumalan poika” sekä niitä seuraava verbi (theos theou 
hyios hyparkhon) kuuluvat käsikirjoituksessa erottamattomasti yhteen ja ilmentävät 
sanan ennaltaolemista (pre-eksistenssiä); vrt. Bobichonin käännös: et depuis tou-
jours Dieu Fils de Dieu.

(3) Justinoksen kuvaus sanasta muistuttaa hellenististen vaikutteiden varaan ra-
kentunutta varhaisjuutalaista käsitystä viisaudesta, joka on ”Jumalan voiman henkäys 
ja kaikkivaltiaan ihanuuden kirkas ulosvirtaaminen” sekä ”ikuisen valon heijastus, Ju-
malan voiman tahraton peili ja hänen hyvyytensä kuva” (Viis. 7:25–26). filon vertaa 
Jumalaa näkyvissä olevaan aurinkoon ja sielua näkymättömiin säteisiin, vaikka koros-
taakin, että tämä on vain allegorisen selitysmenetelmän tapa puhua Hänestä, jonka 
kaltaista mikään ei ole (De somn. 1.73). Justinoksen esittämää auringon ja sen säteen 
kuvaa isän ja pojan suhteesta käyttää myös tertullianus (Apolog. 21.12–14). kris-
tillisistä apologeetoista puolestaan Athenagoras (leg. 10.4) kutsuu pyhää Henkeä 
auringon säteen kaltaiseksi Jumalan ulosvirtaamiseksi (”emanaatioksi”). – Enkelien 
luomisesta opetetaan rabbiinisessa traktaatissa B. Hagiga (13b–14a); siinä Jumalan 
luota lähtevä tulinen virta jakautuu tuhansiin ja taas tuhansiin, jotka palvovat häntä 
tekstikohdan Dan. 7:10 mukaan. tulivirta liitetään jokapäiväiseen palvelusenkelien 
luomiseen jakeen Valit. 3:23 tulkinnassa; jakeen mukaan ”joka aamu Herran armo on 
uusi, suuri on hänen uskollisuutensa”. Vrt. myös genesis rabba 32:26.

(4) on osoitettu: ks. edellä kohta 85.6; ps. 148:1–2. – lukumäärältään erilai-
nen: Dial. 56.11; 61.1. Justinos jatkaa tästä teemasta luvussa 129. Hän on käyttänyt 
tulivertausta jo edellä kohdassa Dial. 61.2.

129. (2) sanat ”kuin yksi meistä” (1. Moos. 3:22) tarkoittavat lukumäärää: ks. edellä 
Dial. 62.3. Monikolliseksi viitteen tulkitsee myös filon, joka ymmärtää sen viit-
taavan näkymättömiin taivaallisiin voimiin (De confus. ling. 169). tavallisen rab-
biinisen tulkinnan mukaan sanonta tarkoittaa, että ihmisestä on tullut kuin ”yksi 
palvelevista enkeleistä” (genesis rabba 3.22). toisen kohdan mukaan Jumala olisi 
tehnyt ensimmäisestä ihmisestä yhden palvelevista enkeleistään, jos tämä olisi pi-
tänyt sen yhden ja ainoan käskyn, jonka paratiisissa sai noudattaakseen (Exodus 
rabba 23.20).

(3) Alkutekstissä puhutaan Viisauden kirjasta, mutta tarkoitetaan sananlasku-
ja. Justinos lainaa tekstijaksoa sananl. 8:21–36 myös edellä kohdassa Dial. 61.3–5.

130. (1) Justinos näyttää lainanneen osan jakeesta 5. Moos. 32:43 paavalilta (room. 
15:10). Jaetta lainataan myös septuagintassa psalttariin liitetyissä kreikankielisissä 
oodeissa (2:43).
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(2) Mato ja ikuinen tuli: Jes. 66:24; Mark. 9:48; Dial. 44.3; 140.3; 1. Apol. 52.8.
(3) kielten sekoittaminen on kuvattu tekstissä 1. Moos. 11:7–9; kansojen luo-

misesta ks. myös 5. Moos. 32:8.
(4) kuten edellä kohdassa 130.1, sama osa jakeesta 5. Moos. 32:43 esiintyy tässäkin 

samassa muodossa kuin jakeessa room. 15:10; vrt. myös Hepr. 1:6.

131. (1) Justinos sanoo lainaavansa raamatunkohtaa heprealaisen tekstin mukaan. 
itse asiassa hän lainaa septuagintaa sanatarkasti yhtä poikkeusta lukuunottamatta. 
sanat ”israelin poikien luvun mukaan” ovat masoreettisesta tekstistä, kun taas sep-
tuagintassa lukee ”hän asetti pakanoiden alueet Jumalan enkelten luvun mukaan”. 
Justinoksen septuaginta-sitaatti lienee peräisin 1. klemensin kirjeestä (29.2), jossa 
katkelmaa lainataan samankaltaisessa asiayhteydessä.

(2) paholaisen sotajoukot: ilm. 12:9; 20:8; 1. Apol. 28.1.
(3) ”korotetulla käsivarrella” ja ”kirkkauden suurella ilmestymisellä”: 2. Moos 

6:1; 5. Moos. 4:34; Ap. t. 13:17; Dial. 11.1 ja 1. Moos. 50:24–25; 2. Moos. 16:10. 
– Meri jakautui: 2. Moos. 14:6–7,21–29; valopatsas: 2. Moos. 13:21–22; manna: 
2. Moos.16; vrt. Dial 57.2; Merra (=Mara): 2. Moos. 15:22–25. – Vanhaa korjaus-
ehdotusta seuraten Marcovich korjaa preposition di[a] sanaksi idion. tällöin olisi 
käännettävä, että isrelilaiset saivat ravinnokseen taivaallisten enkelien omaa leipää.

(4) kun te taistelitte Amalekia vastaan: 2. Moos. 17:9–13; Dial. 90.4–5; 91.3–4; 
111.1–2.

(6) Viiriäisiä syötäväksi: 2. Moos. 16:13; 4. Moos. 11:4,31–32; Dial. 126.6. – 
Vettä kalliosta: 2. Moos. 17:6; 4. Moos. 20:11; Dial. 86.1. – pilvi: 2. Moos. 13:21–22; 
neh. 9:19. – Monet rabbit ajattelivat myös, että autiomaavaelluksen aikana lasten 
vaatteet kasvoivat samaa tahtia kuin käyttäjänsä.

132. (1) te teitte sonnin: ks. Dial. 19.5–6.
(2) Viholliset Asdodista olivat varastaneet todistuksen teltan: 1. sam. 5–6. Ma-

soreettinen teksti puhuu (liiton)arkusta, mutta septuagintassa se käännetään tel-
taksi (skene).

(3) nimestä Jumalan ulottuvuutena ja hänen luomistyönsä välineenä puhutaan 
jo Vanhassa testamentissa: 5. Moos. 12:5, 11; 1. kun. 8:16; ps. 124:8; ks. edelleen 1. 
Hen. 69; 1. klem. 59.3. nimi esiintyy myös enkelin kaltaisena olentona. Jakeiden 2. 
Moos. 23:20–24 mukaan Jumalan nimi oli enkelissä, jonka hän lähetti kulkemaan 
israelin edellä. lauselma herätti myöhemmässä juutalaisuudessa keskustelua nimeä 
kantaneen enkelin identiteetistä. Ehdokkaiksi kävivät arkkienkeli Mikael (1. Hen. 
69.15), Metatron (3. Hen. 12.5–13.1), israel/Jaakob, sana (filon, De migrat. Abr. 
174), Mooses ja kristillisessä tulkinnassa luonnollisesti kristus.

133. (1) te olette uhranneet omia lapsianne pahoille hengille: Dial. 19.6.
(2) Jesaja-sitaatti esiintyy myös kohdissa Dial. 17.2; 136.2–3; 137.3.
(4) Jes. 5:18–25 osalta ks. edelleen Dial. 17.2; 39.5 (j. 21); 1. Apol. 49.7 (j. 20).
(6) Vrt. Matt. 5:44 + luuk. 6:27–28; ks. myös Dial. 18.3. – kristittyjen kiroamisesta 

synagogissa ja juutalaisista kristittyjen surmaajina ks. selitystä kohtaan 16.4.
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134. (1) Moniavioisuudesta ks. M. sanhedrin. 2.4. siinä selitetään jaetta 5. Moos. 
17:17, jonka mukaan ”kuninkaalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja” aivan kuin 
hänellä ei saa olla lukemattomia hevosiakaan. siten kuninkaalla saa olla korkeintaan 
kahdeksantoista vaimoa. rabbi Juudan mukaan kuninkaalla saa olla kuinka monta 
vaimoa tahansa, kunhan nämä eivät houkuttele häntä epäjumalanpalvelukseen (5. 
Moos. 7:4). filonin mukaan (De virt. 207) se, että Abrahamilla oli lapsia kolmen 
naisen kanssa, ei johtunut nautinnonhalusta, vaan suvun jatkamisen tärkeydestä.

(3) Jaakobin avioliitot: 1. Moos. 29–31. irenaeuksen selityksen mukaan raakel 
symboloi kirkkoa, jonka vuoksi kristus kärsi (Adv. haer. 4.21.3).

(5) Jaakobin palkkana oli kirjava lauma lampaita; irenaeuksen mukaan kris-
tus sai palkakseen monenlaisista kansoista koostuvan uskovien lauman (Adv. haer. 
4.21.3). – sielun silmät: ks. Dial. 4.1.

(6) Me olemme luonnostamme kaikkien veljiä: Dial. 96.2; ign. Ef. 10.3; tertul-
lianus, Apolog. 39.8.

135. (2) Vrt. Matt. 12:20.
(3) kristuksen lanteilta irronneet: Dan. 2:34; Dial. 70.1; 76.1; 114.4.
(6) Verestä ja lihasta: vrt. Joh. 1:13; uskosta ja Hengestä: 1. kor. 2:4–5; 12:9; 

gal. 3:14.

136.–137. Justinos on lainannut jakeita Jes. 3:9b–10a ja sen kontekstia aiemmis-
sa yhteyksissä – 17.2 ja 133.2 – tarkasti septuagintan mukaan. kohdissa 136.2 ja 
137.3 hän kuitenkin korvaa sanat ”sitokaamme vanhurskas” ilmauksella ”raivat-
kaamme vanhurskas pois tieltä”. Jälkimmäisessä kohdassa hän selittää tämän olevan 
septuagintan lukutapa, vaikka yhdessäkään tuntemassamme septuaginta-käsikir-
joituksessa ei lue näin. lukutapa tunnetaan kuitenkin Justinoksen ajan kristillisiltä 
kirjoittajilta, kuten Hegesippokselta (Eusebios, kirkkohist. 2.23.15). Justinoksen 
kiistakumppaniensa lukutavaksi väittämä ”sitokaamme” sen sijaan on peräisin sep-
tuagintasta. Hänen lainaamansa lukutapa ”raivatkaamme pois tieltä” juontuu asia-
yhteydestä, jossa hän korostaa juutalaisten osuutta Jeesuksen kuolemaan.

137. (1) Haavoja, joiden kautta kaikki voivat parantua: Jes. 53:5; ks. Dial. 13.5. – 
ympärileikata pois kovasydämisyytenne: 5. Moos. 10:16; Dial. 16.1.

(2) kristittyjen kiroamisesta synagogissa ks. selitystä kohtaan 16.4. Maininta 
kirouksen lausumisesta ”rukouksen jälkeen” näyttää viittaavan siihen, että kirous oli 
alun perin 19. pyyntönä 18 pyynnön rukouksessa, josta se myöhemmin siirrettiin 
osaksi 18 pyyntöä. – Codex parisinuksessa sanotaan ”siihen, joka ei ole Jumalan 
mielen mukainen”, mutta kyse on mitä ilmeisimmin kopiointivirheestä.

138. (1) kahdeksannesta päivästä ks. Barn. 15.8–9; Dial. 41.4; vrt. ign. Magn. 9.1.
(3) Hän on ennalta valmistanut leposijan Jerusalemiin: so. tuhatvuotisen valta-

kunnan; vrt. Dial. 80–81; 139.4–5; irenaeus, Adv. haer. 5.30.4.

139. (1) nooan poikien siunauksista ja kirouksista ks. 1. Moos. 9:25–27. Myös rab-
beille Haamin pojan kanaanin kiroaminen oli ongelma, sillä Jumala oli aiemmin jo 
siunannut nooan ja hänen poikansa (9:1). Jotkut heistä liittävät kirouksen siihen, 
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että Haam harrasti koirien tapaan arkissa ollessaan sukupuoliyhdyntöjä (genesis 
rabba 9:25). pseudeklemensiläisessä kirjallisuudessa selitetään, että Haam keksi 
vedenpaisumuksen jälkeen magian taidot ja välitti ne pojalleen Mestraimille, josta 
polveutuivat egyptiläiset, babylonialaiset ja persialaiset. siten zarathustralaisuus oli 
tällaista perua (rec. 4.27).

(5) perivänsä ikuisen ja katoamattoman osan: 1. piet. 1:4.

140. (1) Elävästä lähteestä: ks. Dial. 14.1.
(2) Valtakunnan antamisesta Abrahamin jälkeläisille ks. Matt. 3:9 sekä M. san-

hedrin 10, jossa selvitetään ketkä perivät ja ketkä eivät. Huom. kuitenkin 10.1 A: 
”kaikilla israelilaisilla on osansa tulevassa maailmanajassa.”

(3) Justinos lainaa jakeita Jes. 1:9 = room. 9:29 samalla lievästi septuagintasta 
ja paavalin sitaatista poikkeavalla tavalla kuin kohdassa 1. Apol. 53.7; ks. selitystä 
kohtiin Dial. 44.3 ja 45.3. – isä ei tuhoudu poikansa eikä poika isänsä puolesta: 5. 
Moos. 24:16; Hes. 14:14.

141. (2) lainaus lienee peräisin paavalilta, koska myös kohdassa room. 4:7–8 psal-
mijakeen 2 loppuosa jää pois. Vrt. 1. klem. 50.6. – te ja jotkut muut teidän kaltai-
senne: irenaeus kuvaa, kuinka simon noita vaati kuulijoitaan ainoastaan uskomaan 
häneen ja hänen seuralaiseensa Helenaan: heidän ei tarvinnut tehdä elämänvael-
luksessaan minkäänlaista muutosta (Adv. haer. 1.23.3).

(3) Daavidin rikkomuksesta ja katumuksesta ks. 2. sam. 11–12.
(4) Moniavioisuudesta ks. selitystä kohtaan Dial. 134.1.

142. (3) käsikirjoituksessa lukee, että ”jokaiselle on annettu inhimillinen mieli” (di-
dosthai panti anthropinon noun). tähän on oltu yleisesti tyytymättömiä, ja tekstiä 
pidetään turmeltuneena. Useat editorit, viimeksi Bobichon, ovat ehdottaneet luku-
tapaa, jonka mukaan ”jokaiselle ihmiselle on annettu tehtäväksi saavuttaa onnel-
lisuus” (eudaimonein). tätä tukee onnellisuusteeman ohjelmallinen läsnäolo, joka 
jäljittelee platonismia. Dialogin alussa (1.4; 3.4; 4.2; 8.2; vrt. platon, fileb. 11d) ja 
sen liittäminen kristittynä elämiseen. Marcovich on ehdottanut lukutapaa enaretos 
bioun (”elää hyveellisesti”), jota tukevat Justinoksen kielenkäytössä kohdat Dial. 
44.4; 1. Apol. 21.6 sekä 2. Apol. 1.2. käännöksessä on päädytty edelliseen korjaus-
ehdotukseen lähinnä siksi, että se paitsi sopii Justinoksen ajatusmaailmaan myös 
selittää, miksi tekstiä on korjattu tai miksi se on päässyt muuttumaan. Marcovichin 
lukutapa tuskin olisi johtanut tekstin muuttamiseen. – Dialogin viimeinen lause 
on käsikirjoituksessa ongelmallinen: ”…että te varauksetta tekisitte kuten me, mei-
dän on Jumalan kristus” (…pantos kai autoi hemin homoia poiesete to hemon einai ton 
Khriston tou Theou). käännöksessä on seurattu Bobichonin rekonstruktiota. Vaihto-
ehtoista korjausta ehdottaa Marcovich: pantos kai autoi hemin homoia poiesete, to[n] 
Iesoun einai ton Khriston tou Theou [homologountes]; ”… että te varauksetta tekisitte 
kuten me ja tunnustaisitte, että Jeesus on Jumalan kristus.”



Antiikin kirjallisuuden 
teokset ja lyhenteet

kreikkalainen ja roomalainen kirjallisuus

Jos teos on suomennettu, siitä käytetään suomenkielistä nimeä ja sen lyhennettä. 
Muussa tapauksessa lyhennys on tehty teoksen vieraskielisestä nimestä, ja suluissa 
annetaan nimen suomennos.

Alkinous Didask. Didaskalia (opetukset)
Apollodoros Bibl. Bibliotheca (kirjasto)
Aristoteles siel. sielusta
 Metaf.  Metafysiikka
Cicero, De fato (kohtalosta)
Dio Cassius Hist. rom. Historia romana (rooman historia)
Epiktetos  Diatr. Diatribai (lyh. suom. keskusteluja)
Euripides  Alk. Alkestis
 Androm. Andromakhe
 Hippol. Hippolytos
 ifig. ifigeneia en taurois (ifigeneia tauriissa)
Herodotos  Hist. Historiateos
Hesiodos  Theog. Theogonia ( Jumalten synty)
Homeros  od. odysseia
 il. ilias
Horatius  oodit oodit (Carmini)
Julianos  orat. orationes (puheita)
ksenofon Muist.  Muistelmia sokrateesta (Memorabilia)
livius livius Ab Urbe condita (rooman synty)
lukianos  Men. Menippos
 Vit. auct. Vitarum auctio (Elämäntapojen huutokauppa)
pausanias Descr. gr. Descriptio graecae (kreikan kuvaus)
pindaros  isthm. isthmiai (isthmoslaiset oodit)
 pyth. pythiai (pythoslaiset oodit)
platon  Apol. Apologia
 faid. faidon
 faidr. faidros
 fileb. filebos
 gorg. gorgias
 kirjeet kirjeet
 krit. kriton
 lait lait
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 protag. protagoras
 sof. sofisti
 tim. timaios
 Valtio Valtio
plinius nuor.  kirjeet kirjeet (Epistulae)
  (suom. Valikoima kirjeitä keisariajan roomasta)
plinius vanh.  nat. hist. naturalis historia (luonnonhistoria)
plutarkhos De faci
 De facie in  
 orbe lunae  (kasvoista kuun pinnalla)
 De fato (kohtalosta)
 De iside De iside et osiride (isiksestä ja osiriksesta)
suetonius De vita Caesarum  (keisarien elämästä, suom. nimellä rooman 
  keisarien elämäkertoja mm. Augustuksesta 
  (Aug.) ja Claudiuksesta (Claud.))
tacitus,  Ann., Annaalit Annales (Annaalit, suom. nimellä keisarillisen  
  rooman historia)
 Hist. Historiae (Historiateos)

Juutalaiset kirjoitukset

Vanhan testamentin pseudepigrafit

paras englanninkielinen käännös ja johdatus väärällä kirjoittajanimellä kulkeneisiin, 
Vanhalle testamentille rinnakkaisiin pyhiin teksteihin on J. H. Charlesworth (ed.), 
The old testament pseudepigrapha 1–2, new york: Doubleday 1983–85. kään-
nöksiä ja selostuksia on myös internet-sivulla http://www.earlyjewishwritings.com. 
kommentaarissa viitataan joihinkin teoksiin, joista käytetään seuraavia lyhenteitä:

2. Bar. 2. Barukin kirja
4. Esra 4. Esran kirja
1. Hen. 1. Henokin kirja
2. Hen. 2. Henokin kirja
3. Hen. 3. Henokin kirja
Mart. isa.  Jesajan marttyyrio
test. Jud. Juudan testamentti (osa teoksesta 12 patriarkan testamentti)
test. lev. leevin testamentti (osa teoksesta 12 patriarkan testamentti)

Qumranin tekstit

Qumranin tekstejä ja niiden selityksiä tarjoaa suomeksi raija sollamo (toim.), 
Qumranin kirjasto. Helsinki: yliopistopaino 1997. tämän lisäksi on saatavilla laa-
jempia englanninkielisten käännösten kokoelmia (Vermes; Martinez; Wise, Abegg 
& Cook). kommentaarissa käytettyjen lyhenteiden alussa oleva numero ilmaisee, 
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mistä luolasta kirjoitus on löydetty, Q viittaa Qumraniin ja lyhenteen loppuosa kir-
joituksen sisältöön.

CD Damaskon kirja
1QM sotakäärö
1Qsb seurakuntasääntö
4Qpisaa Jesajan peser
4Qtest = 4Q175, lyhyt messiaanisten raamattutodistusten kokoelma
4Q560 sisältää arameankielisen eksorkismitekstinrabbiiniset lähteet
rabbiiniset lähteet sisältävät rabbien opetusten kokoelmia (Mišna, tosefta, tal-
mud) sekä raamatun tekstien kommentaareja eli midrasheja. kokoelmista vanhin 
on 200-luvulla jkr. koottu Mišna. 300-luvulla jkr. koottu tosefta sisältää Mišnaan 
liitettyjä lisäyksiä. tärkein tekstikokoelma talmud on muodoltaan Mišnan kom-
mentaari. siitä on olemassa kaksi toisistaan huomattavasti poikkeavaa versiota: 
palestiinalainen (eli Jerusalemin) talmud (koottu 400-luvulla jkr.) ja babylonialai-
nen talmud (500-luvulla jkr.). kukin tekstikokoelma vastaa rakenteeltaan toisiaan 
ja sisältää samannimisiä lukuja eli traktaatteja. selkeä johdantoteos rabbiiniseen 
kirjallisuuteen on Jacob neusner, Introduction to Rabbinic Literature, new york: 
Doubleday 1994.

Mišnan ja sen selitysteosten lyhenteissä ensimmäinen kirjain osoittaa, mistä 
kirjoituksesta on kyse:

M. Mišna
t. tosefta
p. palestiinalainen talmud
B. babylonialainen talmud

näissä esiintyvät seuraavat traktaatit:

Aboda Zara
Berakot
Erubin
Hagiga
Horajot
Jebamot
Joma
keritot
Moed Qatan
nedarim
rosh Hashana
shabbat
sorefim
sanhedrin
sota
sukka

kirjallisuus
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traktaatin nimen jälkeinen numero ilmaisee käsikirjoituksen lehden, kirjain a tai 
b lehden puolen. näin esimerkiksi B. sanhedrin 93a viittaa babylonialaisen tal-
mudin tarktaatin sanhedrin lehden 93 oikeaan puoleen (luettaessa tekstiä oikealta 
vasemmalle).

rabbiininen midrash-kirjallisuus koostuu laajoista raamatun kirjojen kom-
mentaareista, joissa esitetään vertauskuvallisia tulkintoja lyhyille tekstikatkelmil-
le. näitä on saatavilla saksankielisessä kokoelmassa Bibliotheca Rabbinica (leipzig 
1880), joka on painettu uudestaan (Hildesheim: georg olms 1993). kommentaa-
reissa viitataan seuraaviin Midrash-teoksiin:

Exodus rabba, 2. Mooseksen kirjan kommentaari
genesis rabba, 1. Mooseksen kirjan kommentaari
leviticus rabba, 3. Mooseksen kirjan kommentaari Midrash psalmeihin

filon

filon oli hellenistijuutalainen filosofi, joka pyrki kirjoituksissaan yhdistämään juu-
talaisen uskon ja kreikkalaisen filosofian. kirjoitusten englanninkieliset käännökset 
ovat internet-osoitteessa http://www.earlychristianwritings.com/yonge. kommen-
taarissa filonin tuotannosta viitataan seuraaviin teoksiin:

De Abr. De Abrahamo (Abrahamista)
De aetern. mundi De aeternitate mundi (Maailman ikuisuudesta)
De confus. ling. De confusione linguarum (kielten sekoittumisesta)
De fuga De fuga et inventione (paosta ja löytämisestä)
De gigant. De gigantibus ( Jättiläisistä)
De ios. De iosepho ( Joosefista)
De migrat. Abr. De migratione Abraham (Abrahamin vaelluksesta)
De mutat. nom. De mutatione nominum (nimien muuttumisesta)
De opif. Mundi De opificio mundi (Maailman luomisesta)
De poster. Caini De posteriate Caini (kainin jälkeläisistä)
De praem. et poen. De praemiis et poenis (palkkioista ja rangaistuksista)
De sacrif. Abel De sacrificiis Abelis et Caini (Abelin ja kainin uhreista)
De somn. De somniis (Unista)
De virt. De virtutibus (Hyveistä)
De vita Mos. De vita Mosis (Mooseksen elämästä)
leg. alleg. legum allegoriae (Vertauskuvallinen tulkinta)
Quaest. in gen. Quaestiones et solutiones in genesin (kysymyksiä  
 ja vastauksia 1. Mooseksen kirjasta)
Quis rerum  Quis rerum divinarum heres (kuka on taivaallinen perijä)
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Josefus

Josefus oli juutalainen historioitsija, joka kirjoitti 1. vuosisadan lopulla juutalaisso-
dan (66–70) jälkeen kaksi laajaa historiateosta, omaelämäkertansa sekä kirjoituk-
sen Apionia vastaa. näiden englanninkieliset käännökset ovat internet-osoitteessa 
http://www.ccel.org/j/josephus/JosEpHUs.HtM:

Ant. Antiquitates Judaicae ( Juutalaisten muinaishistoria)
Bell. Bellum Judaicum ( Juutalaissota)
Vita Vita (Elämä)
C. Ap. Contra Apionem (Apionia vastaan)

kristilliset kirjoitukset

kirkkoisien kirjoituksia sekä selostuksia heidän elämästään ja opetuksistaan on kä-
tevästi saatavilla internet-osoitteessa http://www.newadvent.org/fathers.

Apostoliset isät

Apostolisiksi isiksi kutsutaan osaa niistä Uuden testamentin ulkopuolisista var-
haiskristillisistä kirjoittajista, joiden teokset ovat syntyneet 1. vuosisadan lopulla tai 
2. vuosisadan alkupuolella. Heidän kirjoituksiaan arvostettiin, mutta ei pidetty var-
sinaisesti apostolisina. nimitys ”Apostoliset isät” on peräisin J.B. Cotelier’n vuonna 
1672 julkaisemasta kokoelmasta. kommentaarissa viitataan seuraaviin apostolisten 
isien kirjoituksiin:

Barn. Barnabaan kirje
Did. Didakhe eli Apostolien opetus
Diogn. kirje Diognetokselle
Herm. Mand. Hermaan paimenen käskyt
Herm. sim. Hermaan paimenen vertaukset
Herm. Vis. Hermaan paimenen näyt
ign. Ef. ignatioksen kirje efesolaisille
ign. filad. ignatioksen kirje filadelfialaisille
ign. Magn. ignatioksen kirje magnesialaisille
ign. smyrn. ignatioksen kirje smyrnalaisille
ign. trall. ignatioksen kirje trallislaisille
ign. pol. ignatioksen kirje polykarpokselle
Diogn. kirje Diognetokselle
1. klem. klemensin kirje korinttilaisille
2. klem. 2. klemensin kirje
pol. mart. polykarpoksen marttyyrio

kirjallisuus
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Muita varhaiskristillisiä tekstejä

Aristides,  Apol. Apologia
Athenagoras,  De resurr. De resurrectione (ylösnousemuksesta)
leg. legatio pro Christianis (Vetoomus kristittyjen puolesta)
Augustinus,  De civ. Dei De civitate Dei (suom. Jumalan  valtio)
Constitutiones  
Apostolorum Const. Apost. (Apostoliset konstituutiot)
Cyprianus,  Ad Quir. Ad Quirinium (Quiriniukselle)
 Ep. Epistulae (kirjeet)
Epifanios,  pan. panarion (lääkelaukku)
Eusebios, in is. in isaiam (kommentaari Jesajan kirjaan)
 kirkkohist. kirkkohistoria
 praep. ev.  praeparatio evangelica  
  (Evankeliumin [tien] valmistaminen)
Hippolytos,  ref. refutatio omnium haeresium
  (kaikkien harhaoppien kumoaminen)
irenaeus,  Adv. haer. Adversus haereses (Harhaoppeja vastaan)
 Demonstr. Demonstratio (Apostolisen julistuksen * 
  osoittaminen [todeksi])
Jaakobin  
protevankeliumi Jaak. prot.
klemens Alek- 
sandrialainen Ecl. proph. Eclogae propheticae (profeetallinen valikoima)
 paed. paedagogos (opettaja)
 protr. protreptikos (kehotuskirjoitus)
 Quis dives  Quis dives salvatur (kuka rikas pelastuu?)
 strom. stromateis (tilkkutäkki)
kyrillos,  Cat. Catechesis (kasteopetus)
Methodius,  symp. symposion (pidot)
Minucius felix,  oct. octavius
origenes,  C. Celsum Contra Celsum (kelsosta vastaan)
 De orat. De oratione (rukouksesta)
 pietarin  
 evankeliumi piet. ev. (suom. teoksessa räisänen & Hakola,  
  Viisi evankeliumia)
porfyrios,  De abstin. De abstinentia (pidättyvyydestä)
ps.-Justinos Mon. De monarchia Dei ( Jumalan yksinvallasta)
ps.-klem.  Hom. Homiliai (pseudoklemensiläiset saarnat)
 rec. recognitiones  
  (pseudoklemensiläiset tunnistamiset)
ptolemaios ptol. flor. ptolemaioksen kirje floralle
 (Epifanios, pan. 33.3.1–7.10)
tatianos,  orat. oratio ad graecos  
  (kehotuspuhe kreikkalaisille)
tertullianus,  Ad nat. Ad nationes (kansoille)
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 Adv. iud. Adversus iudaeos ( Juutalaisia vastaan)
 Adv. Marc. Adversus Marcionem (Markionia vastaan)
 Apolog. Apologeticus (puolustuspuhe)
 De anima (sielusta)
 De bapt. De baptismo (kasteesta)
 De carne  De carne Christi (kristuksen lihasta)
 De resurr.  De resurrectione carnis  
  (lihanylösnousemuksesta)
Theodoretos,  in ps. in psalmos (kommentaari psalmeihin)
Theofilos,  Ad Autol. Ad Autolycum (Autolykokselle)

kirjallisuus
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raamatunkohtahakemisto
Markuksen ja luukkaan evankeliumeja koskevissa viitteissä on mainittu erikseen ne 
kohdat, joissa Justinoksen pääevankeliumina käyttämässä Matteuksen evankeliumissa on 
melko tarkka paralleeli mainitulle kohdalle (Matt.). Muiden kohtien perusteella voi kes-
kustella siitä, missä määrin Justinos on käyttänyt Markuksen ja luukkaan evankeliumeja. 
luukkaan evankeliumin yhteydessä on merkitty erikseen ne lukutavat, jotka pohjautuvat 
yksinomaan D–käsikirjoitukseen (D).

1. Moos.
1:1–2 1 A 64.2–3 1:1–3 1 A 59.2–4 1:2 1 
A 60.6 1:3 1 A 60.6 1:26–28 D 62.1 2:17 
D 81.3 3:13–14 D 79.4 3:15 D 102.3 
3:22 D 62.3; 129.2 5:24 D 19.3 6:1–5 1 
A 5.2; 2 A 5.3 6:9–12 1 A 5.2 9:3 D 20.2 
9:24–27 D 139.3–4 11:6 D 102.4 12:2 
D 119.4 15:6 D 92.4; 119.6 17:4 D 10.3; 
23.4 17:5 D 113.2 17:12–14 D 41.4 17:15 
D 113.2 18:1 D 58.3 18:1–3 D 56.2 18:2 
D 126.4 18:10 D 56.6 18:13–14 D 56.17; 
126.4 18:16–17 D 56.17; 126.5 18:20–23 
D 56.18 18:33–19:1 D 56.19 19 1 A 53.8 
19:10 D 56.19 19:23–24 D 56.12 19:24 
D 56.23; 127.5; 129.1 19:27–28 D 56.2 
21:2 D 84.4 21:9–12 D 56.7–8 22:17 D 
120.2 26:4 D 120.1 28:10–19 D 58.10–13 
28:14 D 120.1 28:18 D 86.2 31:13 D 
60.5; 86.2 32:11–13 D 58.4 32:23–31 D 
58.6–7 32:24–32 D 125.3 32:28 D 75.2 
35:1 D 60.5 49:8–12 D 52.1–2 49:10 1 A 
32.2,4,5,7; D 52.4; 69.2; 120.3 49:10–11 
1 A 32.1; 54.5 49:11 D 53.1; 54.1; 63.2; 
76.2

2. Moos.
2:18–20 D 14.3 2:23 D 59.2 3:2 1 A 
63.7,11,17 3:2–4 D 60.4 3:5 1 A 62.3 3:6 
1 A 63.7,11,17 3:10 1 A 63.7,11,17 3:14 
1 A 63.7,11,17 3:15 1 A 63.7 3:16 D 59.2 
6:2–4 D 126.2 7:11–12 D 79.4 12:7 D 
40.1; 111.3 12:11 D 72.1 12:21 D 40.1; 
111.3 13:9 D 46.5 17:10–13 D 90.4; 97.1; 
111.1; 112.2 17:16 D 49.8 20:18–19 D 
67.9 21:29 D 103.1 23:20–21 D 75.1–2 
28:33–34 D 42.1 31:13 D 19.6 32:6 D 
20.1

3. Moos.
16:5–10 D 111.1 14:10 D 41.1 18:21 D 
19.6 26:40–41 D 16.2

4. Moos.
11:23 D 126.6 13:8 D 113.1 15:38–41 D 
46.5 21:6 1 A 60.3 21:6–9 1 A 60.2–4; D 
91.4 24:17 1 A 32.12; D 106.4

5. Moos.
4:19 D 55.1; 121.2 5:15 D 11.1 6:5 1 A 
16.6 6:8 D 46.1 6:13 1 A 16.6 10:16–17 
D 16.1 10:17 D 55.1 21:23 D 89.2; 96.1 
27:26 D 95.1 30:15 1 A 44.1 30:19 1 A 
44.1 31:2–3 D 126.6 31:16–18 D 74.4 
32:4 D 92.5 32:7–9 D 131.1 32:15 D 20.1 
32:16–23 D 119.2 32:20 D 20.4; 123.3 
32:22 1 A 60.9 32:43 D 130.1 33:13–17 
D 91.1–3

Joos.
5:2–5 D 113.6 5:13–6:2 D 62.4–5 
5:14–15 D 61.1

1. Sam.
5:1,6 D 132.2 6:7–14 D 132.2–3 28:7–14 
D 105.4

2. Sam.
7:12–16 D 68.5 11:27 D 141.4

1. Kun.
11:4 D 34.8 19:14 D 39.1 19:18 D 39.1; 
46.6

2. Kun.
1:10 1 A 60.8

1. Aik.
16:23 1 A 41.1 16:25–31 1 A 41.1–4 
16:26 D 55.2 17:13–14 D 118.2

Job
1:6 D 79.4; 103.5

Ps.
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1:1–6 1 A 40.7–10 2:1 D 73. fragm. 
2:1–12 1 A 40.11–19 2:7 D 88.8; 103.6 
2:7–8 D 122.5 3:5–6 D 97.1 3:6 1 A 38.5 
8:4 D 114.3 14:3 D 27.3 18:44–45 D 28.6 
19:2–7 D 64.8 19:2–15 D 30.1 19:3–6 1 
A 40.1–4 19:5 D 42.1 19:6 1 A 54.9; D 
69.3 19:8 D 34.1 19:11 D 30.2 22:2–24 D 
98.2–5 22:2–3 D 99.1–3 22:4 D 100.1–6 
22:5–7 D 101.1–2 22:8–9 1 A 38.6; D 
101.3 22:10–11 D 102.1–7 22:12–15 D 
103.1–9 22:16–19 D 104.1–2 22:17–19 
1 A 35.5; 38.4–5; D 97.3–4 22:19 1 A 
35.8 22:20–22 D 105.1–6 22:23–24 D 
106.1–4 24:1–10 D 36.3–4 24:7 D 85.1; 
127.5 24:7–8 1 A 51.7 24:8 D 76.7 32:2 D 
141.2 45:2–18 D 38.3–5 45:7–8 D 56.14 
45:7–13 D 63.4 45:8 D 86.3 45:11–12 D 
63.5 47:6–10 D 37.1 50:1–23 D 22.7–10 
68:19 D 39.4; 87.6 72:1 D 34.2 72:1–5 D 
64.6 72:1–20 D 34.3–6 72:5,17 D 76.7 
72:17 D 121.1–2 72:17–19 D 64.6 78:25 
D 57.2 82:1–8 D 124.1–4 90:4 D 81.3 
96:1–2 1 A 41.1 96:1–3 D 74.2 96:1–13 
D 73.3–4 96:4–10 1 A 41.1–4 96:5 D 
55.2; 79.4; 83.4 96:10 D 73.1 99:1–7 D 
64.4 99:1–9 D 37.2–4 110:1 D 32.3; 36.5; 
56.14; 83.1; 127.5 110:1–3 1 A 45.2–4 
110:1–4 D 83.2–4 110:1–7 D 32.6 110:2 
1 A 45.5 110:3 D 76.7 110:3–4 D 63.3 
110:4 D 33.2; 118.1 110:7 D 33.3 115:5 
D 69.4 128:3 D 110.3 128:4–5 D 24.3 
132:11 D 68.5 135:15–18 1 A 9.1 148:1–2 
D 85.6

Sananl.
8:21–25 D 129.3 8:21–36 D 61.3–5

Jes.
1:3 1 A 63.2 1:3–4 1 A 37.1–2 1:7 1 A 
47.5; D 52.4 1:9 1 A 53.7; D 55.3; 140.3 
1:11–15 1 A 13.1; 37.5 1:16 D 12.3–13.1; 
18.2 1:16–20 1 A 44.3–4; 61.7–8 1:20 
1 A 44.5 1:23 D 82.4 2:3–4 1 A 39.1 
2:5–6 D 24.3; 135.6 3:9–10 D 136.2; 
137.3 3:9–11 D 17.2 3:9–15 D 133.2–3 
3:16 D 27.3 5:18–20 D 17.2 5:18–25 D 
133.4–5 5:20 1 A 49.7 5:21 D 39.5 6:8 D 
75.3 6:10 D 12.2; 33.1; 69.4 7:10–16 D 
66.2–3 7:10–17 D 43.5–6 7:14 1 A 33.1,4; 
54.8; D 43.8; 68.6–8; 71.3; 77.1; 84.1–4 
7:16–17 D 66.3 8:4 D 43.6; 66.3; 77.2; 
78.9 9:5 1 A 35.2; D 76.3 11:1 1 A 32.12 
11:1–3 D 87.2–5 11:10 1 A 32.10 11:12 

1 A 52.10 14:1 D 123.1 16:1 D 114.5 
19:24–25 D 123.5 26:2–3 D 24.2 26:19 1 
A 48.2 27:1 D 91.4; 112.2 29:13 D 78.11; 
80.4; 140.2 29:14 D 32.5; 38.2; 78.11; 
123.4 29:18 1 A 22.6; 48.2 30:1–5 D 79.3 
33:13–19 D 70.2–3 33:16 D 78.6 35:5–6 
1 A 48.2 35:1–7 D 69.5 37:36–37 D 83.1 
39:8 D 50.3 40:1–17 D 50.3–5 42:1–4 D 
123.8; 135.2 42:5–13 D 65.4–6 42:6–7 
D 26.2; 122.2 42:8 D 65.1 42:16 D 122.1 
42:19–20 D 123.3 43:5–6 1 A 52.10 
43:10 D 122.1 43:15 D 135.1 45:23 1 A 
52.6 49:6 D 121.4 49:8 D 122.5 50:4 D 
102.5 50:6–8 1 A 38.2–3 51:1 1 A 32.12 
51:3 D 11.3 51:5 1 A 32.12 52:5 D 17.2 
52:10–54:6 D 13.1–9; 32.2 52:13–15 1 A 
50.3–4 52:15–53:1 D 118.4 53:1 D 114.2 
53:1–2 D 42.2 53:1–8 1 A 50.5–11 53:2 1 
A 52.3; D 85.1 53:7 D 111.3; 114:2 53:8 
D 43.3; 63.2; 68.4; 76.2 53:8,3,4,12,7,8 
D 89.3 53:8–12 1 A 51.1–5 53:9 D 97.2; 
102.7 53:12 1 A 50.2 54:1 1 A 53.5 54:8–9 
D 138.1 55:3–5 D 12.1 55:3–13 D 14.3–7 
57:1 D 110.6 57:1–2 1 A 48.5–6 57:1–4 D 
16.5 57:2 D 97.2; 118.1 57:5 D 46.6 58:1–
11 D 15.1–6 58:2 1 A 35.3–4; 38.1 58:6 
D 40.4 58:6–7 1 A 37.4–8 58:13–14 D 
27.1 62:10–63:6 D 26.3–4 62:12 D 119.3 
63:15–64:12 D 25.1–5 63:17 1 A 52.12 
64:9–11 1 A 47.2–3 64:10 1 A 52.12 65:1 
D 119.4 65:1–3 1 A 49.2–3; D 24.3–4 
65:2 1 A 35.3–4; 38.1; D 97.2; 114.2 65:8 
D 136.1 65:9 D 136.1 65:9–12 D 135.4 
65:17–25 D 81.1–3 66:1 1 A 37.3–4; D 
22.11 66:5–11 D 85.8–9 66:23–24 D 44.3 
66:24 1 A 52.8; D 130.2; 140.3

Jer.
2:13 D 14.1; 19.2; 114.5; 140.1 2:15 1 A 
47.5 2:19 D 74.fragm. 3:3 D 114.5 3:8 
D 114.5 4:3–4 D 28.2 4:22 D 20.4; 32.5 
7:21–22 D 22.6 9:24–25 1 A 53.11; D 
28.3 11:9 D 72.2 17:9–10 1 A 43.2 31:15 
D 78.8 31:27 D 123.5 31:31–32 D 11.3; 
67.9 38:15 D 78.8; 50:3 1 A 47.5
Valit.
4:20 1 A 55.5

Hes.
3:17–18 D 82.3 14:18 D 44.3; 45.3 14:20 
D 44.3; 45.3; 140.3 16:3 D 77.4 18:2 D 
140.3 18:23 1 A 15.8 20:18–26 D 21.1–3 
20:20 D 19.6 33:11 1 A 15.8 33:12 D 47.5 
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33:18–19 D 47.5 36:12 D 123.6 37:7–8 1 
A 52.5–6 45:17 D 118.3

Dan.
2:34 D 70.1; 76.1 7:9–28 D 31.2–7 7:13 1 
A 51.9; D 14.8; 79.2 7:14 D 76.1 7:25 D 
32.3–4 9:26 D 14.8

Hoos.
1:9 D 19.5 10:6 D 103.4

Joel
2:3 1 A 52.11 3:1–2 D 87.6

Aam.
5:18–6:7 D 22.1–5

Joona
3:4 D 107.2 4:6–9 D 107.3 4:10–11 D 
107.4

Miika
4:1–7 D 109.2–3 4:2–3 1 A 39.1 5:1 1 A 
34.1; D 78.1

Sak.
2:10 1 A 52.10 2:10–3:2 D 115.1–2 2:11 
D 119.3 2:12 D 137.2 3:1–2 D 79.4; 
103.5 6:12 D 100.4; 106.4; 121.2; 126.1 
9:9 1 A 35.11; D 53.3 12:10 D 14.8; 64.7; 
118.1; 126.1 12:10–12 1 A 52.11; D 14.8; 
32.2 12:12 1 A 52.12; D 121.2 13:7 D 
53.5 14:5 1 A 51.9

Mal.
1:10–12 D 28.5; 41.2; 116.3; 117.1 3:23 
D 49.2

Matt.
1:2 D 100.3; 1:18–25 D 78.3 1:20–21 
1 A 33.5,8 1:23 1 A 33.1 1:31–32 1 A 
33.5 2:1–6 D 78.1–2; 102.2 2:2 D 106.4 
2:6 1 A 34.1 2:11 D 88.1 2:13 D 78.4; 
102.2 2:16 D 78.7 2:17 D 78.8 3:2–3 D 
51.2 3:11–12 D 49.3; 88.7 3:16 D 88.3 
4:3.9–11 D 125.4 4:10 1 A 16.6; D 103.6; 
125.4 4:23 1 A 31.7; D 51.2 5:1 1 A 34.1 
5:16 1 A 16.2 5:20 D 105.6 5:22 1 A 16.2 
5:28 1 A 15.1 5:29 1 A 15.2 5:32 1 A 15.3 
5:34,37 1 A 16.5 5:39–40 1 A 16.1 5:41 
1 A 16.2 5:42,47,46 1 A 15.10 5:44 1 A 
14.3; D 18.3; 35.8; 85.7; 133.6 5:44–45,48 
D 96.3 5:44,46 1 A 15.9 5:45.48 1 

A 15.13 6:1 1 A 15.17 6:10 1 A 68.2 
6:19–20 1 A 15.11 6:20 1 A 15.12 6:21 1 
A 15.16 6:25–26 1 A 15.14 6:28.31–32 1 
A 15.15 6:33 1 A 15.16 7:2 D 115.6 7:15 
D 35.3 7:15–16,19 1 A 16.13 7:21 1 A 
16.9 7:22–23 1 A 16.11; D 76.5 7:24 1 A 
16.10 8:11–12 D 76.4; 120.6; 140.4 8:12 1 
A 16.12 9:13 1 A 15.8 9:35 1 A 31.7 10:1 
1 A 31.7 10:17 1 A 12.9 10:21–22 D 35.7 
10:28 1 A 19.7 10:33 1 A 4.7 10:35–36 D 
35.3; 51.2 10:40 1 A 16.10; 63.5 11:5 1 A 
22.6; 48.2 11:12 D 51.3 11:14–15 D 51.3 
11:27 1 A 63.3,13; D 100.1 12:18–21 D 
123.8 12:38–39 D 107.1 13:3–8 D 125.1 
13:9 1 A 53.1 13:15 D 12.2 13:42–43 1 A 
16.12 14:6–11 D 49.4 15:9 D 140.2 16:4 
D 107.1 16:15–18 D 100.4; 106.3 16:21 
D 51.2 16:26 1 A 15.12 17:11 D 49.3 
17:11–13 D 49.5 18:3 1 A 61.4 18:9 1 A 
15.2 19:11–12 1 A 15.4 19:17 1 A 16.7; D 
101.2 19:26 1 A 19.6 21:1–10 1 A 32.6; 
D 53.2; 88.6 21:12–13 D 17.3 22:15–21 1 
A 17.2 22:31–32 1 A 63.17 22:36–38 1 A 
16.6 22:37–39 D 93.2 23:6–7,12 D 112.5 
23:8 1 A 65.1 23:13,16 D 17.4 23.15 D 
122.1 23:23,27 D 17.4; 112.4 24:5 1 A 
16.13 24:5,9,11,24 D 82.2 24:9 1 A 12.9 
24:11–24 D 35.3; 51.2 25:14–30 D 125.2 
25:30 D 76.5 25:31 1 A 51.9 25:41 1 A 
28.1; 2 A 8.5; D 76.5 26:27–28 1 A 66.3 
26:30 D 103.1; 106.1 26:31 1 A 50.12; 
D 53.5 26:32 1 A 68.2 26:39 D 99.2 
26:57–59 D 104.1 27:13–14 D 102.5; 
103.9 27:32 1 A 68.2 27:35 D 97.3; 104.2 
27:39–42 1 A 38.8 27:40–43 D 101.3 
27:46 D 99.1; 27:64 D 108.2 28:13 D 
108.2 28:19 1 A 61.3

Mark.
1:4 D 88.7 2:17 (Matt.) 1 A 15.8 3:10 
(Matt.) 1 A 16.13 3:16–17 D 106.3 4:3–8 
(Matt.) D 125.1 4:9 (Matt.) 1 A 53.1 
6:21–28 D 49.4 8:31 (Luuk.) D 51.2; 76.7 
8:36–37 (Matt.) 1 A 15.12 9:47 1 A 15.2 
10:11 1 A 15.3 10:17–18 (Luuk./Matt.) 
1 A 16.7; D 101.2 10:27 (Matt.) 1 A 19.6 
11:1 (Matt.) 1 A 32.6 11:15–17 (Matt.) 
D 17.3 12:13–17 (Matt.) 1 A 17.2 12:25 
(Luuk./Matt.) D 81.4 12:29–30 1 A 16.6 
12:30–31 D 93.2 13:6 (Matt.) 1 A 16.13; 
D 35.3; 51.21 13:22 (Matt.) D 35.3 14:22 
(Matt./Luuk.) 1 A 66.3 14:28 (Matt.) D 
106.1 14:53–55 (Matt.) D 104.1 15:24 
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(Matt.) D 97.3; 104.2 15:29–32 (Matt.) 
1 A 38.8 15:31–32 (Matt.) D 101.3 15:34 
(Matt.) D 99.1

Luuk.
1:31–32 1 A 33.5 1:35 1 A 32.10; 33.4 
1:38 D 100.5 1:57 D 84.4 2:1–5 D 78.4 
2:7 D 78.5 3:3 D 88.7 3:9 (Matt.) 1 A 
16.13 3:16–17 (Matt.) D 49.3 3:22 (D) 
D 88.8; 103.6 3:23 D 88.2 4:7,13 (Matt.) 
D 125.4 4:8 (Matt.) 1 A 16.6; D 103.6; 
125.4 5:32 (Matt.) 1 A 15.8 6:27–28 
(Matt.) 1 A 14.3; 15.9; D 18.3; 35.8; 85.7; 
133.6 6:29 1 A 16.1 6:30,34,32 1 A 15.10 
6:35–36 (Matt.) 1 A 15.13; D 96.3 6:46 
(Matt.) 1 A 16.9 6:47 (Matt.) 1 A 16.10 
8:5–8 (Matt.) D 125.1 8:8 (Matt.) 1 A 
53.1 9:22 (Mark.) D 51.2; 76.7; 100.3 
9:25 (Matt.) 1 A 15.12 10:16 (D) 1 A 
16.10; 63.5 10:19 D 76.6 10:22 (Matt.) 1 
A 63.3,13; D 100.1 10:25–27 (Matt.) 1 A 
16.6 10:27 1 A 16.6; D 93.2 12:4–5 1 A 
19.7 12:22–24 1 A 15.14,16 12:26,29–30 
(Matt.) 1 A 15.15 12:31,34 (Matt.) 1 A 
15.16 12:33 (Matt.) 1 A 15.11,12 12:48 
(D) 1 A 17.4 13:26–27 (Matt.) 1 A 16.11; 
D 76.5 13:28 1 A 16.12 16:16 D 51.3 
16:18 (Matt.) 1 A 15.3 18:18–19 1 A 
16.7; D 101.2 18:19 D 101.2 18:27 1 A 
19.6 19:23 D 125.2 19:46 (Matt.) D 17.3 
20:20–25 (Matt.) 1 A 17.2 20:35–36 D 
81.4 20:36–37 (Matt.) 1 A 63.17 21:8 
(Matt.) 1 A 16.13 22:19 D 41.1; 70.4 
22:19–20 1 A 66.3 22:30 D 51.2 22:44 D 
103.8 23:7–8 D 103.4 23:35 (Matt.) D 
101.3 23:46 D 105.5 24:7 D 51.2; 99.3; 
100.3 24:25–27 1 A 50.12 24:41–43 D 
51.2 24:44–46 1 A 50.12

Joh.
1:1 1 A 63.15 1:3 2 A 6.3 1:14,18 1 A 
32.9; D 105.1 1:21,23 D 88.7 3:4 1 A 
61.5 3:5 1 A 61.4 9:1 1 A 22.6 14:29 1 A 
33.2; 19:13 1 A 35.6 19:37 1 A 52.12; D 
14.8; 32.2

Ap. t.
1:8–9 1 A 50.12 1:9–11 1 A 26.1 2:17–18 
D 87.6 2:30 D 68.5 3:21 1 A 45.1 4:13 
1 A 39.3; 49.5; 60.11; 2 A 10.8 4:27 1 
A 40.6 8:9–11 1 A 26.2 10:41 D 51.2 
13:27–28 1 A 49.5 13:48 1 A 49.5 

15:20,29 D 34.8 17:23 2 A 10.6 17:25 1 
A 10.1 28:27 D 12.2

Room.
1:20 1 A 28.3 2:24 D 17.2 2:25–3:1 D 
92.3–4 3:11–17 D 27.3 4:3 D 11.5; 23.4; 
92.3; 119.6 4:7–8 D 141.2 4:10–12 D 
11.5; 23.4–5 4:17 D 11.5; 119.4 9:21 1 A 
9.2 9:25–26 D 19.5 10:16 D 42.2; 114.2 
10:18 D 42.1 10:21 D 119.4 11:3 D 39.1 
11:4 D 39.1; 46.6 15:10 D 130.1,4

1. Kor.
1:19 D 32.5 2:5 1 A 60.11 2:13 D 48.4 
5:7 D 111.3 10:7 D 20.1 11:18–19 D 35.3 
11:23–25 1 A 66.3 11:24 D 41.1; 70.4 
11:25 D 41.3 12:7–10 D 39.2 12:12 D 
42.3 14:16 1 A 65.3 15:53 1 A 19.14

Gal.
3:6 D 92.3; 119.6 3:8–9 D 119.5–120.1 
3:10–17 D 95.1 3:13 D 96.1 4:27 1 A 
53.5

Ef.
4:8 D 39.4; 87.6 4:32 1 A 15.13; D 96.3

fil.
2:10 1 A 52.6

Kol.
1:15 1 A 23.2; 33.6; 46.2; 53.2; 63.15

2. Tim.
2:12 1 A 10.2

Hepr.
3:1 1 A 12.9; 63.5,10,14 8:8–9 D 67.9 
12:18–19,21 D 67.9

2. Piet.
3:9 1 A 28.2

Jaak.
5:12 1 A 16.5

Ilm.
1:7 D 64.7 12:9 1 A 28.1 20:2 1 A 28.1–2 
20:4–5 D 81.4 20:11–15 D 81.4 21:6 D 
114.4
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Asiahakemisto

Aadam D 19.3; 40.1; 62.3; 81.3; 84.2; 
88.4; 94.2; 99.3; 103.6; 124.3–4; 
129.2; 131.1; 132.1
– Jumalan Hengen asuinpaikka D 40.1
– lankeemus D 124.3–4
– ympärileikkaamaton D 19.3

Aaron D 37.2,4; 38.1; 64.4; 86.4; 90.4; 
97.1

Abraham 1 A 46.3; 63 (usein); D 11.1,5; 
16.2; 19.4–5; 23.3–4; 25.1–2; 27.5; 
33.2; 35.5; 37.1; 43.1,7; 44.1–2; 
46.3–4; 47.5; 56 (usein); 57.1,3; 
58–60 (usein); 66.4; 75.1,4; 76.4; 
80.4; 84.4; 85.3; 86.5; 92.2–4; 100.3; 
106.4; 113.2, 4, 7; 114.3; 119.4–6; 
120.2,6; 126.2–5; 127.1,4; 128.2; 
130.2; 140.2,4
– Abraham, iisak ja Jaakob 1 A 
63.6,11,17; D 11.1; 35.5; 58.12; 
59.2–3; 60.2–3; 76.4; 80.4; 85.3; 
120.6; 126.2,5; 127.4; 130.2; 140.4
– Abrahamin lapset D 25.1; 44.1–2; 
47.4; 119.4–6; 120.2; 140.2
– kristittyjen isä D 119.4–6
– kristuksen jumaluus ja ilmesty-
minen D 56–60; 86.5; 113.4; 114.3; 
126.2–5; 127.1,4; 128.2; 130.2
– usko D 119.4–6
– vanhurskaus D 92.3
– ympärileikkaus D 23.3–4; 33.2; 
46.3–4; 92.2–4

Adonis 1 A 25.1
Afrodite 1 A 25.1
Ahas D 43.5; 66.2
Akhilleus 1 A 25.2
Aleksandria 1 A 29.2; 2 A 2.6
Alkmene D 69.3
Amalek, amalekilaiset D 49.8; 90.4; 91.3; 

131.4–5
ammonilaiset D 119.4
amorilaiset D 77.4
Amfilokhos 1 A 18.4
Antinoos 1 A 29.4
Antiokia 1 A 26.4
Antiope 1 A 25.2
Antoninus Pius 1 A 1.1
Apollo 1 A 25.1
”Apostolien muistelmat” 1 A 66.3; 67.3; 

D 88.3; 100.4; 101.3; 102.5; 103,6,8; 
104.1; 105.1,5–6; 106.1,3; 107.1,3

apostolit 1 A 39.3; 42.4; 45.5; 49.5; 50.12; 
53.3; 61.9; 66.3; 67.8; D 42.1–2; 76.6; 
81.4; 88.3; 103.8; 106.1; 109.1; 110.2; 
114.4; 119.6
– väärät apostolit D 35.3

Arabia 1 A 62.3; D 34.4–5; 77.4; 119.4
– tietäjät D 78 (usein); 88.1; 102.2; 
103.3; 106.4

Ariadne 1 A 21.3
Arkhelaos D 103.3–4
arkhestartoslaiset 2 A 15.3
armo 1 A 41.3; 2 A 13.6; D 8.4; 9.2; 30.1; 

32.2,5; 36.3; 42.1; 43.2; 56.3; 56.20; 
58.1; 64.2; 78.10–11; 87.5; 92.1; 96.3; 
100.2; 106.1; 108.3; 116.1; 118.2; 
119.1,5; 131.4; 133.1; 141.2

armolahjat D 82.1
Asarja 1 A 46.3
Asklepios 1 A 21.2; 22.6; 25.1; 54.10; D 

69.3
Assyria, assyrialaiset D 43.6; 66.3; 

77.2–4; 83.1–2; 103.4; 123.5
ateismi 1 A 4.9

– kristityt 1 A 13.1
Athene 1 A 64.5
Auses (> Joosua)
auringon päivä (= sunnuntai) 1 A 67.3,8
avioliitto 1 A 29.1

– avioero 2 A 2.6
– aviorikos 1 A 15.1–5; 2 A 2.1–8

Baabelin torni D 102.4
Baal D 39.1; 46.6; 136.3
Babylonia D 52.3; 115.3–4
Bar Kokhba 1 A 31.6
barbaarit 1 A 5.4; 7.3; 46.3; D 117.5; 

119.4
Basilides D 35.6
Bellerofon 1 A 21.2; 54.7
Betlehem 1 A 34.1–2; D 78.1–8; 102.2; 

103.3
Briseis 1 A 25.2
Claudius 1 A 26.2; 56.2
Crescens 2 A 3.1; 11.2
Daavid (ks. myös raamatunkohtahake-

misto > psalmit) 1 A 35.6; 40.5; 41.1; 
42.3; 45.1; D 12.1; 14.4; 19.4; 22.7; 
28.6; 29.2; 32.3,6; 34.1,6; 36.3; 42.1; 
43.1,5; 45.4; 56.14; 63.3; 64 (usein); 
66.2; 68.5–6; 73.1; 74.1; 76.7; 79.4; 
83.4; 85.1,4; 86.4–5; 87.4; 88.8; 
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97.1,3; 100.3; 118.2; 120.2,5; 126.1; 
127.5; 141.3–4

Damaskos D 22.4; 43.6; 66.3; 77.2–3; 
78.9–10

Danaë 1 A 21.2; D 67.2
Deukalion 2 A 7.2
Dionysos 1 A 21.2; 25.1; 54.6; D 69.2
dioskuurit 1 A 21.2
Dodone 1 A 18.4
Edom, edomilaiset D 26.3; 28.3–4
Eeva D 79.4; 84.2; 124.3–4

– alkuaan turmeltumaton neitsyt D 
100.5

Egypti, egyptiläiset 1 A 29.2; 31.2–5; 
60.2; 62.3–4; 63.8; D 11.1,3; 28.4; 
56.7; 68.7; 69.1; 71.1; 79.2–3; 84.3; 
91.3; 102.2–3; 103.3; 106.3; 111.3; 
113.3; 115.5; 119.4; 120.3; 123.5; 
131.3; 132.3

ehtoollinen (> kristityt)
Elia 1 A 46.3; D 8.4; 39.1; 46.6; 49.1–7; 

51.3; 69.1; 87.4
Elisa D 86.6
Elisabet D 84.4
Empedokles 1 A 18.5
enkelit 1 A 33.5; D 19.4; 45.4; 56 (usein); 

58.4,10–11; 128.4
– enkelit ja voimat D 85.4,6; 116.1; 
128.3
– harhaopin mukaan enkelit loivat 
ihmisen D 62.3
– hyvät enkelit 1 A 6.2
– Jumalan voiman välittäjänä D 116.1
– Jeesus kristus enkelinä 1 A 63.5,14;  
D 34.2; 59.1–3; 60.1–5; 61.1; 76.3; 
86.3; 93.2; 126.1, 6; 127.4; 128.1–2, 4
– Jumala loi enkelit D 128.3–4
– kansojen alueet enkelten luvun 
mukaan D 131.1
– katoamattomuus D 88.5
– lankeemus 2 A 5.2–6; D 76.3; 
79.1–4; 88.5; 100.6
– pahat enkelit 2 A 5.2; 8.1; 9.4; D 
45.4; 79.2–4; 100.6; 105.3; 141.2
– rajoitettu valta D 102.4
– ravinto ja ruokailu D 57.1–2; 131.3
– vapaa tahto 2 A 7.5; D 88.5; 102.4; 
141.1–2

Epikuros 2 A 7.3; 12.5
– epikurolaiset 2 A 15.3

epäjumalanpalvelus 1 A 49.5; D 11.4; 
34.8; 35.1–3; 94.1–5; 95.1; 113.6; 
114.4

– epäjumalille uhrattu liha D 34.8; 
35.1–3
– juutalaiset D 19.6; 22.1,11; 46.6; 
67.8; 92.4; 93.4; 130.4; 132.1

esikuva (typos) D 40.1; 41.1,4; 42.4; 90.2; 
91.2,4; 111.1–2; 114.1; 131.4; 134.3; 
140.1

Esra D 72.1; 120.5
etiopialaiset D 34.4
evankeliumi D 51.2
evankeliumit 1 A 66.3; D 10.2; 100.1
fariseukset D 51.2; 76.7; 80.4; 100:3; 

102.5; 103.1; 105.6; 137.2
– kastajafariseusten lahko D 80.4

filenislaiset 2 A 15.3
filosofia 1 A 4.8; 7.3; 26.6; 2 A 15.3; D 

3.3–4; 6.6; 8.1,3
filosofit 1 A 2.1–2; 3.3; 4.8–9; 7.3; 20.2,4; 

26.6; 44.9; 2 A 3.2–3.6; 7.7–9; 9.1; D 
1–2; 5.1; 7.1–2; 8.2; 35.6
– logoksen vaikutus 2 A 10.2–8

galilealaiset
– juutalainen lahko D 80.4

Ganymedes 1 A 21.5; 25.2
genistit D 80.4
Gomorra 1 A 53.7–8; D 55.3; 56 (usein)
Hadrianus (keisari) 1 A 68.3–4
happamaton leipä D 12.3; 14.2–3
harhaopit

– juutalaisten keskuudessa D 62.3; 
80.4; 108.2
– kristittyjen piirissä 1 A 26; 58.1–2;  
D 35.4–6; 51.2; 80.3; 82.1–4
– kristityt olivat juutalaisten mielestä 
harha oppisia D 17.1
– ylösnousemus D 80.4

heitteille jättäminen
– vastasyntyneet 1 A 27.1; 29.1

Helena (simon noidan puoliso) 1 A 26.3
helvetti (> ikuinen tuli / rangaistus) 1 A 

19.7–8; D 4.6–7; 76.3–5
Henok D 19.3; 23.1; 43.2; 45.2–4; 92.2
Herakleitos 1 A 46.3; 2 A 8.1
Herakles 1 A 21.2; 54.9; 2 A 11.3–5

– ”kautta Herakleen” 1 A 68.10
hermafrodiitit 1 A 27.2
Hermes 1 A 21.2; 22.2
Herodes Suuri 1 A 31.2–3 (virheellinen 

tieto); D 49.4; 77.4; 78.1–7; 102.2–3; 
103.3–4

Herodes Antipas 1 A 40.6; D 52.3; 103.3–4
himo 1 A 10.6; 15.1,5; 16.3; 25.1–2; 53.12; 

57.1; 58.3; 2 A 5.3; D 82.4; 134.2
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Hiskia D 33.1; 43.8; 50.3; 67.1; 68.7–8; 
71.3; 77.1–2; 83.1–3; 85.1

historiankirjoittajat 2 A 13.2–6
Homeros 1 A 18.5; 2 A 10.6
Hystaspes 1 A 20.1; 44.12
hyve, hyvä 1 A 5.4: 6.1; 12.1–2; 21.6; 

28.4; 45.1; 2 A 1.2; 2.13; 9.1; D 4.3; 
23.5
– hyve (hyvä) ja pahe (paha) 2 A 7.5,9; 
9.1; 11.3–8; 14.2
– kaikilla on tieto hyvästä ja pahasta 
D 93.1

ihmissyönti 2 A 12.2; D 10.1
Iisai 1 A 32.12–14; D 34.6; 86.4; 87.2; 

120.2
Iisak D 11.5; 46.3; 56.7; 100.1,3; 120.1; 

135.1
– Abraham, iisak ja Jaakob 1 A 
63.6,11,17; D 11.1; 35.5; 58.12; 
59.2–3; 60.2–3; 76.4; 80.4; 85.3; 
120.6; 126.2,5; 127.4; 130.2; 140.4

ikuinen elämä (> Jumalan valtakunta) 1 A 
10.2–3; 12.1; 2 A 1.2; D 117.3; 139.5
– katoamattomuus 1 A 42.2; 52.3; 2 
A 11.7–8; D 45.4; 46.7; 69.7; 88.5; 
117.3; 139.5
– kuolemattomuus 1 A 21.6; 44.9; 
52.3
2 A 2.19; D 45.4; 46.7; 69.7; 117.3
– palkka 1 A 14.3; 15.17; 43.1,7; 
44.13; D 121.3

ikuinen tuli/rangaistus 1 A 8.4; 12.1–3; 
17.4; 19.7–8; 21.6; 28.1–4; 44.5–9; 
45.4; 52.4–9; 2 A 1.2; 7.5; 9.1–2; D 
35.8; 45.4; 47.4; 88.5; 100.6; 117.3; 
120.5; 130.2
– langenneet enkelit 2 A 7.5; D 45.4; 
100.6; 140.4
– paholainen 1 A 28.1
– rangaistavien ennaltatietäminen D 
140.4; 141.2
– todisteet 1 A 18.1–5; 20.1–4
– välttämättömyys D 1.4–5; 5.2–3
– väärät kristityt 1 A 16.8–13

Israel 1 A 37.1; 53.4,11; 63.2,12; D 
22.4,8; 25.2; 28.3; 59.2; 68.6; 74(lac.); 
78.8; 91.3–4; 111.1; 121.4; 131.1
– israelilaiset 1 A 60.2; 62.3–4; D 
22.3; 59.2; 74.4; 111.3; 117.2
– israelin Jumala D 13.9; 14.4; 17.2; 
34.6; 64.6; 72.4; 98.2; 100.1; 110.2; 
133.4–5; 135.1
– israelin jälkeläiset D 99.5; 106.2

– Jaakob D 58.7–8; 134.1,6
– Jeesus kristus D 75.2; 100.1,4; 
107.3–4; 114.2; 125.1–5; 126.1; 
130.3; 134.6; 135.1–3; 137.2
– kristityt ovat tosi israel D 123.5–9

itsemurha
– ei kristityille 2 A 4.1–3

Jaakob D 36.4; 37.3; 44.3; 45.2–4; 46.3; 
52.1–4; 53.1–4; 58 (usein); 60.5; 
64.4; 69.2; 75.1–2; 78.8; 86.2; 106.3; 
109.2; 110.2; 114.3; 120.1–2; 125.3,5; 
134.5–6; 140.3
– Abraham, iisak ja Jaakob 1 A 
63.6,11,17; D 11.1,5; 35.5; 58.12; 
59.2–3; 60.2–3; 76.4; 80.4; 85.3; 
120.6; 126.2,5; 127.4; 130.2; 140.4
– avioliitot D 134.1–4
– Jaakob = israel (= kristus) D 125.1–
5; 130.3; 131.1; 134.1; 134.6; 135.1–3
– Jaakobin suku/lapset/jälkeläiset 1 A 
32.14; 53.4; D 15.2; 20.1; 24.3; 26.1; 
27.1; 98.5; 106.2; 121.4; 123.1; 125.5; 
135.4–6; 136.1
– Jeesus kristus 1 A 32.12,14; D 36.2; 
100.1,4; 106.4; 114.2; 123.8–9; 126.1; 
128.2; 130.3
– paini D 58.6.10; 125.3–5; 126.3

Jeesus Kristus (ks. myös sana)
– eksorkisti 2 A 6.5
– enkeli 1 A 63.5; D 34.2; 59.1–3; 
60.1–5; 61.1; 76.3; 86.3; 93.2; 127.4; 
128.2
– ennalta oleminen D 48.1–3; 87.2; 
100.2,4
– ennalta tietäminen 1 A 12.9–10; 
36.1–2; D 35.7; 82.1; 99.3; 101.2–3; 
125.5; 141.2
– esikoinen 1 A 21.1; 23.2; 33.6; 46.2; 
53.2; 63.15; D 84.2; 91.1; 100.2; 
125.3; 138.2
– galilealainen D 108.2
– ihmeteot 1 A 22.6; 30.1; 48.1–3; D 
35.8; 69.6–7
– ihmisen poika 1 A 51.9; 54.7; D 
31.1; 32.1; 76.1; 79.2; 100.3; 126.1
– ikuinen ja lopullinen laki D 11.2
– inkarnaatio 1 A 5.4; 23.2–3; 
32.9–11; 42.3; 46.5; 50.1; 53.2; 
63.10,16; 66.2;  
2 A 10.1; D 38.1; 45.4; 48.1–2; 57.3; 
63.1; 64.7; 67.6; 68.1,3; 75.4; 76.1; 
87.2; 88.4; 99.2; 100.2; 105.1; 113.4; 
125.3–4; 127.4; 128.2
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– Jaakob = israel D 100.1; 130.3; 
134.6; 135.3–6; 140.1
– Joosua D 89.1; 90.4–5; 91.3; 106.3; 
111.1; 112.2; 113.1,4; 113.6; 115.2
– Jumala 1 A 63.15; D 50.1; 55–62; 
erit. 61–62; 86.2; 87.2; 124.4; 126.4–
5; 127.4; 129.1–4
– Jumalan poika 1 A 6.2; 13.3; 
22.1–2; 23.2; D 23.2; 43.1; 45.4; 85.2; 
100.4–5; 101.3; 102.7; 103.8; 108.2; 
113.4; 116.2; 117.3; 118.2; 126.1–2; 
128.1; 132.1; 137.2
– Jumalan synnyttämä 1 A 12.7; D 
61.3; 62.4; 63.3; 76.7; 83.2,4; 88.8–9; 
100.4; 128.3–4; 129.3–4
– kaksi tulemusta 1 A 52.3; D 14.8; 
31.1; 32.2; 49.2; 52.1.4; 40.4; 110.2; 
111.1; 120.4; 121.3
– kaste D 87.2–3; 88.2–3; 103.6
– kiusaus D 103.6; 125.4
– liitto (ikuinen) D 11.2–4; 12.1; 
13.7; 14.4; 21.2; 22.9; 24.1–2; 34.1; 
43.1; 51.3; 65.3; 67.9–10; 74.4; 118.3; 
122.3–5; 123.1,4
– neitseestäsyntyminen 1 A 22.5; 
33.1–9; D 43.3–8; 63.2–3; 66–71; 
75.4; 77–78; 84.1–4; 88.1–2; 100.4–5
– nimet 2 A 6.3–4; D 34.2; 36.1; 61.1; 
74.4; 75.1–2; 100.4; 126.1
– opetukset 14.4; 15–17; 2 A 3.3; 8.5
– platon 2 A 13.2
– pappi D 19.4; 32.6; 33.1–2; 34.2; 
36.1; 42.1; 63.3; 83.2–3; 86.3–4; 96.1; 
113.5; 115.4; 116.1,3; 118.1–2
– profeetta D 75.3
– pyhä Henki D 87.2–6; 88.8
– pääsiäislammas D 40.1; 111.3
– rakentaja D 88.8
– ristiinnaulittu 1 A 13.3–4; 22.3–4; 
35.5–9; 2 A 6.6; D 89.2–3; 90–91; 
94.1–5; 95.1–5; 96.1; 97–105
– ristinpuu 1 A 41.4; D 40.3; 86.1–6; 
91.1–3; 138.2
– sana 1 A 21.1; 23.2; 2 A 6.3; 
10.3.7–8; D 61.1.3; 85.4; 86.3; 
87.2–3; 105.1; 114.3; 128.2
– synnitön D 35.8; 102.7
– tuomari 1 A 8.4; 15.5; 40.7; 53.2; 
54.5–6; 66.2–3; D 13.1; 24.1; 36.1; 
40.1; 54.1–2; 63.2; 70.4; 76.2,5; 81.4; 
96.3; 111.3; 118.1; 120.5; 121.3; 
123.8; 124.1; 125.2; 132.1; 135.2
– vanhurskas 1 A 48.5; 51.4; D 13.7; 

16.4–5; 17.1–3; 53.3; 119.3; 133.2; 
136.2; 137.3
– veri 1 A 32.5–11; 66.2; D 13.1; 54.2; 
76.2; 111.3–4; 134.5
– vertauskuvat kirjoituksissa 1 A 32.5;  
D 36.2; 40.3; 52.4; 54.2; 63.2; 86.3–4; 
90.5; 100.4; 113.6; 126.1; 131.4–5
– voima 1 A 14.5; 23.2; 32.9–11,14; 
33.4,6; 35.2; 45.5; 46.4–5; 54.8; 
55.2,6; 60.5; 2 A 10.7; D 8.4; 9.1; 
30.3; 31.1; 32.6; 42.1–2; 49.8; 
54.1–2; 61.1,3; 69.6; 83.2–4; 87.2–6; 
88.1–2,6; 91.1; 100.4; 101.1; 102.5,7; 
105.1.3; 111.2; 116.1; 125.1–3; 
128.1–4; 139.4
– ylösnousemus 1 A 19.3; 21.1–3; 
31.7; 42.4; 45.1; 50.12; 67.8; D 
32.3–6; 36.1–6; 41.4; 73.2; 76.7; 82.1; 
85.1–4; 95.2; 97.2: 100.1; 106.1; 
107.1; 108.1–2; 113.4; 117.3; 118.1; 
132.1; 138.1

Jerusalem
– hävitys 1 A 47.1–6; 53.3; D 16.2; 
25.5; 40.2; 92.2; 108.3
– Jeesuksen kärsimyshistoria ja ylös-
nousemus 1 A 32.6; 35.10; D 51.2; 
53.2–3; 88.6; 114.5; 115.1–2; 138.1–3
– Johannes kastaja D 50.3–4
– juutalaisten hajaannus D 117.2
– jälleenrakentaminen D 80–81
– kansat D 78.4; 83.2–4
– kielletty juutalaisilta 1 A 47.5–6; D 
16.2; 92.2
– kristinuskon leviäminen 1 A 39.1–3; 
45.3–5; 49.5; D 83.2–4; 109.1–3; 
110.2
– kristittyjen perintöosa D 123.6
– kristuksen toinen tulemus 1 A 
52.11;  
D 40.4; 85.7–9; 113.5; 138.3
– temppeli D 22.11; 34.7; 36.6; 40.5; 
127.3

Jesaja (ks. raamatunkohtahakemisto)
– marttyyrikuolema D 120.5

Johannes (apostoli) D 81.4
Johannes Kastaja D 49–51; 81.4; 84.4; 

88.2–3,6–7
– profeetoista viimeinen D 51.1–2; 
52.3

Joosua ( Jeesus, nunin poika)
– alun perin Hoosea D 75.2; 106.3; 
113.1; 132.2–3
– Jeesus D 75.2; 89.1; 90.4–5; 91.3; 
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106.3; 111.1; 112.2; 113.1–7; 115.4; 
128.1; 131.4; 132.1–3
– sai Hengen D 49.7; 113.3

Joosua (ylipappi) D 79.4; 115.2–3; 116.3
Jumala 1 A 6.1–2; 9.1; 16.6–7; 2 A 6.1–2; 

D 11.1
– ennalta tietäminen 1 A 28.2; D 
95.1–2; 102.3–4; 140.4
– Jumalan näkeminen D 41.1–7
– kaikki mahdollista 1 A 19.5–6
– kolminaisuus 1 A 6.1–2; 13.1–4; 
60.7
– laki 2 A 5.2; D 93.1
– liikkumaton D 127.2–5
– luoja 1 A 9.2; 13.1–2; 2 A 4.2; 5.2; 
10.6; D 7.3; 16.4; 35.5; 38.2; 41.1; 
48.2; 50.1; 55.1; 56 (usein); 57.3; 58.1; 
60.2–3; 63.5; 67.6; 68.3; 73.3; 74.1,3; 
84.2; 102.6
– nimet 2 A 6.1–3
– ominaisuudet 1 A 10.1
– pelastussuunnitelma D 31.1; 45.4; 
67.6; 87.5; 103.3; 107.3; 134.2; 141.4
– rakkaus D 7.1; 17.4; 23.2; 37.3; 
38.4; 47.5; 64.4
– sanoin ilmaisematon, nimeämätön 1 
A 61.11; 2 A 10.8; 12.4; 13.4; D 4.1; 
126.2; 127.2,4
– stoalaiset 2 A 7.8–9
– syntymätön 1 A 14.1–2; 49.5; 2 A 
6.1;  
D 114.3; 126.2; 127.2
– syytön 1 A 44.8
– tuomari 1 A 40.7; D 82.3; 96.3; 
102.4; 115.6; 118.1; 124.2,4; 133.3; 
138.3; 141.1
– viha 1 A 37.4; 40.12,18; 49.4; D 
21.2–3; 22.2; 25.4; 26.4; 32.6; 39.2; 
56.14; 74.4; 119.2; 123.3; 130.1,3; 
133.5; 136.1

jumalaapelkäävät D 10.4
jumalanpalvelus 1 A 13.1–2; 65–67
Jumalan (Kristuksen) valtakunta (ks. 

myös tuhatvuotinen valtakunta) 1 A 
15.2,4,16; 16.9; 32.2; 61.4; D 31.4–7; 
32.1; 34.2; 38.4; 46.1; 51.2–3; 56.14; 
63.4; 76.4; 105.6; 116.2; 117.3; 118.2; 
120.5–6; 140.2–4
– ei maallinen 1 A 11.1–2

jumalat 1 A 4.9
– eläimet 1 A 24.1; 27.4
– keisarikultti 1 A 21.3; 55.7
– kuvat 1 A 9.2–5

– moraalittomuus 1 A 21.4–6; 25.2; 
26.7; 27.4; 2 A 12.5; 14.2
– mysteerit 1 A 25.1; 27.4; 54.6; 66.4; 
2 A 12.5; D 69.2; 78.6
– pahat henget 1 A 5.2–4; 9.1; 21.6; 
26.1; 2 A 5.3–6; D 72.2–3; 74.2–4; 
83.4; 91.3
– palvonta 1 A 9.1; 25.1; 26.2–3; 29.4; 
56.2
– uhrit 1 A 24.2; 2 A 5.4; 12.5
– temppelit 1 A 9.1–5; 62.1–2
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– kääntymys 2 A 12.1; D 3.1–8.2
– platonismi 2 A 12.1; 13.2; D 2.6
– samarialaiset 2 A 15.1; D 120.6
– teokset 1 A 26.8; D 80.3

Juuda D 11.3,5; 28.3; 43.6; 50.4; 52.2; 
66.3; 82.3; 86.6; 115.2; 120.2; 123.5,9
– Betlehem 1 A 34.1; D 78.1
– juutalaisten kantaisä 1 A 32.3,14
– kristus on Juudan heimoa 1 A 
32.14;  
D 43.1; 78.4; 126.1
– siemen D 135.4,6
– siunaus 1 A 32.1; 54.5; D 120.2–3; 
123.5

Juudea 1 A 13.3; 31.1; 32.3–4; 34.1; D 
9.3; 30.3; 78.4

juutalaiset
– epäjumalanpalvonta D 67.8; 92.4; 
102.6; 119.2; 135.4
– hajaannus D 117.4–5; 121.4–122.6; 
140.2
– karkotus D 110.6
– kelvottomuus D 16.4–5; 17.1; 19.6; 
22.1; 27.2; 41.4; 55.3; 67.4; 73.6; 
92.2.4; 93.4–5; 102.6; 120.2; 130.3; 
133.1–6
– kirjoitukset 1 A 31–32
– kirjoitusten muuttaminen D 71.4; 
72–73; 84.4
– kiroavat kristittyjä D 16.4; 17.1; 
47.4; 96.2; 108.2–3; 117.3; 120.4; 
133.6; 137.2
– kreikkalaismieliset juutalaiset D 
80.4
– kristuksen hylkääminen 1 A 35.6; 
49.1–3; 52.10–12; D 16.4; 17.1; 
39.5–6; 95.2–4; 101.2; 108.2–3; 126.2; 
133.1–6; 136.2–3
– lain ja profeettojen tulkinta D 
112.4; 113.2; 114:3; 115:6; 117.1–2.4; 
120.5; 122.1–5; 134.1–2
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– lapsiuhrit D 19.6; 27.2; 46.6; 73.6; 
133.1
– messiasodotus D 110.1–2
– moniavioisuus D 134.1; 141.4
– osa Jumalalle otollisia D 39.2; 
120.2; 130.2
– pelastus D 92.6; 95.3

jälleensyntyminen D 4.4–7
Karpokrates D 35.6
kastajalahkot D 80.4
kaste D 14.1; 43.2; 44.4; 86.6

– paasto 1 A 61.2
– valaistuminen 1 A 61.12; D 39.2; 
122.1

kiliasmi (> tuhatvuotinen valtakunta)
Koree 1 A 64.1.4
Korinthos (sokraatikko) D 1.2
Kreikka, kreikkalaiset 1 A 7.3; 24.1; 

25.2; 44.8; 46.3; D 1.3; 117.5
– joitakin Jumalalle otollisia 1 A 5.4; 
46.3
– kreikan kieli 1 A 31.4; 33.7
– kreikkalaiset kirjoittajat 1 A 44.8; 
59.1
– kreikkalaismieliset juutalaiset D 
80.4
– mytologia 1 A 54.3; D 67.2; 69.2

kristityt (ks. myös kaste, rukous)
– ehtoollinen 1 A 65–67; D 41.1–3; 
70.4; 117.1–3
– eksorkismi 2 A 6.6; D 76.4; 85.2–3
– ennalta tiedetyt 1 A 28.2; 45.1; 53.6; 
54.3; D 42.4; 53.4; 70.5; 141.2
– kaikkien kansojen keskuudessa D 
41.3; 91.3; 117.5; 120.3,5; 121.3; 
131.5; vrt. 26.2; 65.4,7
– kärsivällisyys 1 A 16.1–4; 39.5; D 
18.3
– nimi 1 A 4.1–4; 16.14
– köyhät 1 A 13.1; 14.2; 15.10–12
– lähimmäisrakkaus D 92.2–3; 110.3
– marttyyrius 1 A 31.6; 39.3–5; D 
11.4; 16.4–5; 18.3; 30.2; 34.8; 39.5–6; 
46.7; 82.2; 96.2–3; 110.4–6; 114.4; 
120.6; 131.2
– Mooseksen laki D 46.1; 47.1–5
– pyhä Henki D 87.5–6; 88.1
– rauhantahtoisuus D 131.5
– synnittömyys D 44.4
– teot ja pelastus 1 A 16.8–13
– siveys 1 A 14.2; 15.6; 2 A 2.1–8
– uudestisyntyminen 1 A 61.3–4,10; 
66.1; D 85.7; 138.2

– tempaaminen D 110.6; 116.2
– vihan hillintä 1 A 16.1–4
– vihollisrakkaus 1 A 14.3; 15.9; 
16.1–4;  
D 18.3; 35.8; 85.7; 96.3; 108.3; 133.6

Kronos 2 A 12.5
Ksenofon 2 A 11.2–5
kuohitseminen 1 A 29.2–3
kuolemattomuus (> ikuinen elämä; ikui-

nen tuli/rangaistus; sielu/t)
kuvakielto D 94.1–5

– vaskikäärme D 112.1–3
kyynikot 2 A 3.7
laki (> Mooseksen laki)
lait 2 A 9.2–4

– logoksen vaikutus 2 A 9.4; 10.2–3
Leda 1 A 21.2
Leto 1 A 25.1
liitto (> Jeesus kristus)
Logos (> sana)
Loot 1 A 53.8; D 19.4; 56 (usein)
Lucius (kristitty) 2 A 2.15–20
Maria (> neitsyt Maria)
Markion 1 A 26.5; 58.1–2; D 35.6
Melkisedek D 19.4; 32.6; 33.1–2; 63.3; 

83.2–3; 113.5; 118.1
Menandros (komediakirjailija) 1 A 20.5
Menandros (samarialainen) 1 A 26.4; 

56.1
meristit D 80.4
Messias (> Jeesus kristus; juutalaiset, 

messiasodotus)
Minos 1 A 8.4
Mithra 1 A 66.4; D 70.1; 78.6
Mnaseas D 85.6
Molok D 22.3
Mooseksen laki

– kirous D 44.2; 45.3; 95.1–2
– kristityt eivät noudata D 10.3–4; 
18.3; 46.7; 47.1–5
– ristiriitaisuus D 27.5; 29.3; 46.2–4; 
92.2
– tarkoitettu vain juutalaisille D 11.2; 
18.2; 45.3; 92.4
– vertauskuvallinen tulkinta D 42.4; 
112.1–3

Mooses 1 A 32.1–2; 33.6; 44.1,8; D 11.1; 
16.1; 19.5; 20.1,4; 23.1,3; 27.2,5; 
29.2; 30.1; 33.2; 34.1; 37.2,4; 38.1; 
42.4; 43.1; 45–47 (usein); 49.7; 52.3; 
54.1; 56 (usein); 59.1,3; 60 (usein); 
62.1,2; 63.2; 64.4; 67 (usein); 69.2; 
74.4; 75 (usein); 76.2; 79.4; 86.1; 87.4; 
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90.3–5; 91.1.3–4; 93.5; 94.1–3; 95.1; 
97.1; 103.5; 106.4; 111.1; 112.1–2; 
126–127 (usein); 131.4; 138.2
– vanhempi kuin kreikkalaiset kirjoit-
tajat 1 A 44.8

Musonius 2 A 8.1
mysteerit 1 A 25.1; 2 A 12.5; D 70.1

– moraalittomuus 1 A 27.4
Neitsyt Maria 1 A 22.5; 31.7; 32.14; 33 

(usein); 46.5; 54.8; 63.16; D 23.3; 
78 (usein); 100.3,5–6; 102.2; 103.3; 
113.4; 120.1

Ninive, niniveläiset D 107.2–4; 108.1
Nooa 2 A 7.2; D 19.4; 20.1–2; 44.2; 

45.2–4; 46.3; 92.2; 119.4; 127.1; 134.4; 
138.1–2; 139.1,3; 140.3
– pojat D 139.1–2

Odysseus 1 A 18.5
oikeudenkäynnit kristittyjä vastaan 1 A 

3–4; 2 A 1–2
– kidutus 2 A 12.4
– syytökset 2 A 12.4–5; 14.1–2

oikeudenmukaisuus
1 A 10.1; 12.7; 43.8; 2 A 8.5; 12.6; D 3.5; 

4.3,7; 28.4; 37.3; 64.4; 92.5; 93.1–3
– juutalaiset D 16.4; 17.4; 115.5
– kristittyjä kohtaan 1 A 2–3; 7.4–5; 
20.3; 45.6; 68.3; 2 A 15.4–5

omatunto D 93.1–2
onnellisuus 1 A 3.3; 20.4; D 1.4; 3.4; 4.2; 

8.2; 34.6; 64.6; 114.4; 142.3
paasto D 15.1–6; 40.4–5; 46.2; 107.2; 

111.1
– kaste 1 A 61.2

pahat henget
– alamaisuus kristukselle D 30.2–3; 
76.6; 85.2; 111.2; 121.3; 131.5
– Damaskos D 78.9–10
– Egypti D 79.2–3
– eksorkismi 2 A 6.5–6; D 30.3; 76.6; 
85.2–3
– haureus 1 A 5.2
– Jeesuksen syntymä D 78.9
– jumalat 1 A 5.2–4; 21.6; 26.1; 2 A 
5.5–6; D 55.2; 73.2–3; 79.2–4; 83.4; 
91.3
– kansat D 83.4
– kristittyjä vastaan 1 A 10.6; 14.1; 
23.2; 2 A 1.2; 8.3; 12.3–4; D 18.3
– lait 2 A 9.4
– langenneet enkelit 2 A 5.2–4; 
D 100.6
– lapsiuhrit D 19.6

– myytit 1 A 23.2–3; 25.2; 54–55; 
2 A 10.6
– paatumus D 93.1–2
– pelko 1 A 12.5
– tiedetty ennalta pahoiksi D 140.4; 
141.2
– valta sieluihin 1 A 58.2–3; D 
105.3–5

Paholainen 1 A 28.1; D 115.2–3; 
116.1–3; 131.2
– käärme D 39.6; 45.4; 88.4; 94.2; 
100.6; 103.5; 124.3; 125.4
– mysteerit D 78.6
– saatana D 79.4; 103.5–6; 125.4
– vaikutus kreikkalaisten keskuudessa  
D 69.1–3

pakkosiirtolaisuus D 115.3–4
paratiisi D 86.1
Pegasos 1 A 21.2; 54.7
pelastus 1 A 65.1; 66.2; D 8.2–3; 11.3; 

13.2; 22.10; 24.1; 26.3; 32.2; 35.8; 
36.3–4; 50.3; 55.3; 67.6; 72.4; 73.3; 
74.3; 76.5; 88.5; 91.4; 92.6; 94.1–2; 
102.7; 105.6; 106.1; 111.4; 121.4; 
122.5; 124.1–4; 132.2
– juutalaiset ja Mooseksen laki D 
45.3–4; 46–47 (usein); 64.2–5; 67.8; 
125.5; 133.1; 142.2
– teot 1 A 16.8–13; 17.4; 45.2–4; D 
140.3

peripateetikot D 2.3
Perkele (> paholainen)
Persefone 1 A 25.1
Perseus

– neitseestäsyntyminen 1 A 21.2; 
22.5; 54.8; D 67.2; 70.5

Pietari D 100.4;106.3
Platon 1 A 8.4; 18.5; 20.4; 44.8; 59.1,5; 

60.1,5–6; 2 A 12.1; 13.2; D 2.6; 3.7; 
4.1; 5.4,6; 6.1; 8.3
– Jeesus kristus 2 A 13.2

platonistit D 2.1,6; 5.1
Pontius Pilatus 1 A 13.3; 35.9; 40.6; 46.1; 

48.3; 61.13; 2 A 6.6; D 30.3; 76.6; 
85.2; 102.5; 103.4
– pontius pilatuksen asiakirjat 1 A 
35.9; 48.3

profeetat 1 A 31.1,7–8; 36.1–2; 2 A 8.5; 
D 7.1–3
– ekstaasi D 115.3
– Henki 1 A 36.1; D 87.4
– juutalaiset eivät ymmärrä 1 A 36.3;  
D 29.2
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– kirjoittivat ennen muita 1 A 23.1; 
44.9–10
– kadonneet kristuksen tultua D 
51.1–4; 87.3; 88.1
– logoksen vaikutus 2 A 10.8; D 128.4; 
129.1
– selittäminen D 85.4–5; 92.1; 
114.1–2
– vertauskuvallisuus D 90.2; 112.3
– väärät profeetat D 7.3; 51.2; 82.1–3

proselyytit D 23.3; 80.1; 122.1–5; 123.1
prostituutio 1 A 26.3; 27.1–4
Ptolemaios (Egyptin hallitsija) 1 A 

31.2–4; D 68.7; 71.1–2; 84.3
Ptolemaios (kristitty) 2 A 2.9–14
Pyhä Henki D 124.4

– jumalallinen 1 A 6.2
– Jumalan näkeminen D 4.1
– kaste D 29.1
– lahjat D 87.5–6; 88.1
– profeetallinen Henki 1 A 6.2; 13.3; 
31.1; 32.2; 33.2,5; 35.3,5; 38.1; 39.1; 
40.1,5; 41.1; 42.1; 44.1; 47.1; 48.4; 
51.1; 53.4,6; 59.1; 60.8; 63.2,12,14; 
D 32.3; 38.2; 43.3,4; 49.6; 53.4; 55.1; 
56.5; 77.3; 84.2; 91.4; 139.1
– profeetat D 114.1–2
– sana 1 A 33.6; 36.1–3
– vaikutus ihmisissä D 49.6–7

Pythagoras 1 A 18.5; D 2.1,4–5; 5.6; 6.1
Pytho 1 A 18.4
pääsiäinen D 40.1–4; 72.1; 111.3
Quirinius 1 A 34.2; 46.2
Rhadamanthys 1 A 8.4
rakkaus
– kaksoiskäsky D 93.2–3
rauha 1 A 12.1; 50.9; D 3.1; 13.5; 16.5; 

24.2; 27.3; 34.3–4; 64.6
rukous 1 A 13.1–2; 14.3; 15.9; 16.6; 

17.3–4; 61.2; 65 (usein); 66.2; 67.5; 
2 A 13.2; 15.4; D 1.4; 7.3; 17.3; 18.3; 
34.5–6; 35.8; 90.4–5; 93.3; 96.3; 99.2; 
103.6,8; 105.3,5; 106.4; 107.2; 108.3; 
117 (usein); 133.6; 141.3; 142.3
– synagoga D 137.2

runoilijat 1 A 4.9; 20.4; 2 A 10.6; 11.8; 2 
A 12.5; 13.2–6; 15.3

Saatana (ks. myös paholainen) 1 A 28.1;  
D 79.4; 82.3; 103.5–6; 125.4

saddukeukset D 80.4
salaisuus, ”salatulla tavalla” D 52.1; 68.6; 

75.1; 76.1,2,6; 78.9; 81.3; 97.4; 100.1; 
112.3; 125.3; 130.1; 134.2

Salomo D 34.1–8; 36.2–6; 61.3; 62.4–5; 
64.5; 85.1; 87.4; 126.1; 127.3

Samaria
– Vanha testamentti D 22.4; 43.6; 
66.3; 77.2–3; 78.9–10
– samarialaiset 1 A 26.2–4; 53.3–6; 2 
A 15.1; D 120.6
– simon noita 1 A 26.2; 56.1
– Menandros 1 A 26.4; 56.1

Sana
– Jumalan synnyttämä 1 A 12.7; 21.1; 
2 A 6.3; 13.4
– Jeesus kristus 1 A 21.1; 22.2; 23.2; 
2 A 13.4
– lait 2 A 9.2–4
– oikeudenmukaisuus 1 A 12.7–8
– siemen 1 A 32.8; 44.10; 2 A 8.1–3; 
13.3–6
– vaikutus ihmisten keskuudessa 
ennen kristusta 1 A 46.2–4

sapatti 1 A 37.5; D 8.4; 10.1–2; 12.3; 
18.2–3; 19.5–6; 21.1–3; 22.5; 23.1–3; 
26.1; 27.1,7; 29.3; 43.1; 46.2; 47.2; 
92.2–5

Sardanapalos 2 A 7.3
Satornilos D 35.6
Saul D 105.4
Sebedeuksen pojat D 106.3
Semele 1 A 25.1; D 69.2
Septuaginta 1 A 31.1–5; D 68.7; 71.1–3; 

84.3; 120.4–5; 124.3; 131.1; 137.3
Sibylla 1 A 20.1; 44.12
sielu(t)

– aistivassa tilassa kuoleman jälkeen 
1 A 18.3
– Jeesuksella kristuksella oli kokonai-
sena ihmisenä sielu 2 A 10.1
– Jeesus kristus uskovien sielujen 
suojelijana D 105.5
– jumalat ovat sieluttomia 1 A 9.1
– kuolleiden sielujen kutsuminen 1 A 
18.3; D 105.4
– kuolleet sielut riivaajina 1 A 18.4
– ikuinen rangaistus 1 A 19.7; 20.4
– pahat enkelit sielujen ryöstäjinä D 
105.3
– puhdistetut sielut D 41.1
– ruumis 1 A 8.4; 19.7
– sielun silmät D 134.5
– sielunvaellus D 4.6–7
– suostuttelun ja kehotuksen kohteena 
1 A 12.11; 44.3; 61.7; D 2.4; 14.2
– synty ja kuolemattomuus 1 A 44.9;  
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D 1.5; 4–6 (usein); 14.4; 18.2; 
105.4–5
– syntymättömällä Jumalalla ei ole 
sielua D 114.3
– tuonela D 105.3–4
– ylösnousemus D 80.4

Simon Noita 1 A 26.2–4; 56.1–4; 2 A 
15.2; D 120.6

siveys
– Jeesuksen opetus 1 A 15.1–8
– kristityt 1 A 14.2; 29.1–3

Sodoma 1 A 53.7–8; D 19.4; 55.3; 56 
(usein); 60 (usein); 126.5; 127.5; 
128.1; 129.1; 140.3

sodomia 1 A 27.4
Sokrates 1 A 5.3; 18.5; 46.3; 2 A 3.6; 7.3

– logoksen vaikutus 2 A 10.4–8
sotadeolaiset 2 A 15.3
stoalaiset 1 A 20.2,4; 2 A 7.3–4,8–9; 8.1; 

13.2–6; D 2.3
synagogat

– kristittyjen kiroaminen D 16.4; 
96.2; 137.2

syntiinlankeemus D 88.4; 94.2; 124.4; 
140.4

teodikea 1 A 28.1–4; 2 A 9.1–2; D 92.5
– kristityt 2 A 5.1; 7.1–2; 11.1

Thetis 1 A 25.2
Tiberius 1 A 13.3
totuus 1 A 2.1–2; 12.6.11; 28.3; 2 A 4.4;  

D 2.2; 3.3; 123.8
– filosofia D 3.4
– ihmisellä on kyky valita totuus 1 A 
28.3; ks. myös D 82.3
– Jumala 1 A 6.1–2; 96.2; 110.6; 121.2
– kristityt (vs. juutalaiset ja muut us-
kottomat) 1 A 53.3,10–12; 56.3; 58.2; 
65.1; 68.1; 2 A 2.10; 15.4; D 24.2; 
38.2; 39.5; 44.1; 67.4,11; 96.2; 110.6; 
121.6; 129.2; 131.2
– kristuksen sanat D 139.5
– profeetat D 7.1–2; 90.2; 112.3; 
139.5

– sokrates 2 A 3.6
– totuuden siemenet ihmisten joukos-
sa 1 A 44.10

tuhatvuotinen valtakunta (ks. myös 
Jumalan, kristuksen valtakunta) 
D 80–81; ks. myös 85.7–9; 138.3; 
139.4–5

tuonela D 66.2; 99.3; 119.2
– sielut D 105.3–4

typos (>esikuva)
Urbicus 2 A 1,3; 2.9–20
Valentinos D 35.6
vannominen

– kielto 1 A 16.5
vapaa tahto 1 A 43.4–8; 2 A 7.5–7; D 

88.5; 102.4; 141.1
Verissimus 1 A 1.1
vedenpaisumus 2 A 7.2; D 138.1–3
verot 1 A 17.1–3; 27.2
ylösnousemus D 81.4

– harhaoppiset D 80.4
– juutalaiset D 45.2–4
– kreikkalaiset 1 A 21.1–3
– ruumiillisuus 1 A 18.6; 19.1–4; 52.3;  
D 80.4

ympärileikkaus
– juutalaisten erottumisen merkkinä  
D 16.2–3; 19.5; 23.5; 137.1
– myöhempi säädös D 19.2–4; 23.1–5; 
26.1; 92.2–4
– proselyytit D 123.1
– toinen / sydämen ympärileikkaus D 
12.3; 15.7; 28.2–6; 41.4; 43.2; 113.6; 
114.4
– vertauskuva kristuksesta D 41.4; 
113.6–7; 114.4; 137.1

Zeus 1 A 4.9; 21.1–2.5; 22.3; 33.3; 53.1; 
54.2,6; 55.1; 56.1; 64 (usein); 2 A 
12.5;  
D 67.2; 69.2–3

Öljymäki D 99.2; 103.1–2,7






