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A. DUMNEZEU ŞI CREAŢIA. 
CĂDEREA OMULUI

11
Îndemn la credinţă

Cunoscând, dragul meu Marcian,285 dorinţa ta de a umbla întru
cele dumnezeieşti, singura cale care îl duce pe om la viaţa veşnică,
sunt părtaş al bucuriei tale şi mă rog ca, păstrându-ţi credinţa
neîntinată, să fii bineplăcut lui Dumnezeu, Creatorul tău. Aş fi
dorit, dacă ar fi fost posibil, să fim mereu împreună şi să ne ajutăm
unul pe celălalt, şi să uşurăm truda vieţii noastre din această lume,
umplându-ne zilnic timpul cu discuţii ziditoare. Însă, întrucât, în
momentul de faţă, ne aflăm la distanţă unul de celălalt286, nu voi
zăbovi să-ţi vorbesc cât pot mai bine prin scris şi să-ţi dezvălui,

________
284 Nu ştim cu certitudine care va fi fost titlul dat acestei prezentări

concise a învăţăturii creştine. Ceea ce putem afirma însă este că Sf. Irineu
a avut o normă, un canon de credinţă de la care nu s-a abătut şi pe care
l-a primit la botez, după cum a mărturisit el însuşi (Adv. haer., 1. 1. 20),
prezenta lucrare fiind exemplul unei gândiri clare şi cât se poate de
precise. 

285 În ceea ce-l priveşte pe Marcian sau Marcianus, Părintele Joseph
Smith crede că ar fi fost episcop. Vezi St. Irenaeus, Proof of the Apostolic
Preaching, translated and annotated by Joseph P. Smith, S.J., Ancient
Christian Writers, 16, The Newman Press, Westminster, Maryland,
Longmans, Green and Co, Londra, 1952, p. 132, nota 6. Vom cita „Smith”.
Lucrarea conţine un bagaj erudit de note şi comentarii bibliografice, ceea
ce o recomandă cititorului interesat să aprofundeze întregul areal al
Demonstraţiei propovăduirii apostolice.

286 Lit.: „suntem despărţiţi unul de celălalt în trup”.



în puţine cuvinte, propovăduirea adevărului, pentru a te întări
în credinţă. 

Ceea ce-ţi trimit este o subliniere a punctelor ei funda -
mentale287 pentru ca, din puţin, să poţi înţelege mult şi să cuprinzi
pe scurt întregul corp al adevărului, şi să primeşti în puţine cuvinte
demonstrarea288 lucrurilor lui Dumnezeu, ca să rodească spre
mântuirea ta, ruşinându-i pe lăudăroşii cu păreri false, iar celor care
doresc să cunoască cuvintele noastre sănătoase şi dătătoare de viaţă
să le poţi propovădui cu îndrăzneală. Căci calea care este luminată
cu lumină cerească este unică şi îi conduce mai presus de toate pe
cei care văd, însă căile celor care nu văd sunt foarte întunecoase şi
opuse una alteia; iar calea cea una duce spre Împărăţia Cerurilor,
unindu-l pe om cu Dumnezeu289, dar celelalte duc la moarte,
separându-l pe om de Dumnezeu. 

Prin urmare, este necesar ca tu şi toţi cei care se îngrijesc de
mân tuirea sufletelor lor să-şi continue drumul cu ajutorul
credinţei fără abatere, cu curaj şi tărie, ca nu cumva, slăbind sau
neizbândind, să fiţi supuşi patimilor lumeşti, să vă depărtaţi de
cale sau să pierdeţi cele drepte.

22
Ascultare şi curăţie

Aşadar, întrucât omul este o fiinţă vie, compusă din trup şi
suflet290, se cuvine şi este necesar să ţină seamă de acestea două, dar
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________
287 Lit.: „în forma unor note asupra punctelor principale”; o aducere

aminte a punctelor esenţiale, ceea ce ar însemna de fapt un „memento”,
adică o carte de dimensiuni reduse, ce conţine esenţialul.

288 O altă posibilă traducere: „adeverirea”. 
289 Unirea cu Dumnezeu este văzută de Sf. Irineu ca participare a

omului la natura divină, ca act de îndumnezeire. Vezi cap. 3.
290 Sf. Irineu afirmă fără echivoc dihotomismul naturii umane. El va

promova această doctrină în întreaga sa operă. Pentru o analiză concisă
a structurii făpturii umane în gândirea Sf. Irineu, vezi Smith, op. cit.,
Introducere, par. 33, p. 27-28. 



şi pentru că amândouă pot fi surse de poticnire. Prin urmare,
sfinţenia trupească este apărarea înfrânării împotriva tuturor
lucrurilor ruşinoase şi oricăror fapte nedrepte, iar sfinţenia
sufletului reprezintă păstrarea credinţei faţă de Dumnezeu, fără a
adăuga ceva şi fără a înlătura ceva din ea. Căci evlavia faţă de
Dumnezeu se întunecă şi se înceţoşează atunci când trupul este
întinat cu necurăţie. În acelaşi fel, sufletul este rănit şi pătat şi
nesănătos atunci când înşelăciunea pătrunde în el. Frumuseţea
şi echilibrul evlaviei există atunci când adevărul se sălăşluieşte
în suflet291, iar sfinţenia, în trup. Căci ce folos vom avea dacă
cunoaştem cuvintele adevărului, în timp ce ne pângărim trupul şi
ne umplem de faptele răului sau ce folos vom dobândi de la
sfinţenia trupului, atunci când adevărul nu este în suflet? Deoarece
acestea două se desfată atunci când sunt unite şi împreună se
străduiesc să-l întoarcă pe om spre faţa lui Dumnezeu. 

Prin urmare, Duhul Sfânt zice prin gura lui David: „Fericit
bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioşilor”292, adică în
sfatul popoarelor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, deoarece ei
sunt necredincioşi care nu se închină lui Dumnezeu Cel care
există cu adevărat. Din această pricină, Cuvântul îi zice lui
Moise: „Eu sunt cel ce este.”293 Aşadar cei care nu se închină
Dumnezeului Celui-ce-este294 sunt necredincioşi. „În calea
păcătoşilor nu a stat”295 – păcătoşi sunt cei care au cunoaşterea lui
Dumnezeu, însă nu păzesc poruncile Lui, adică lepădaţii şi
dispreţuitorii. „Nici nu stă pe tronul celor hulitori ”296 – hulitorii
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________
291 În arm.: „ogi – spirit”, cuvântul fiind folosit şi pentru suflet

(pneuma). 
292 Psalmul 1, 1. 
293 Ieşirea 3, 14. În traducerea Bibliei Sf. Sinod: „Eu sunt cel ce sunt”;

în LXX, „ego eimi o on”; Vulgata: „ego sum qui sum”. 
294 Dumnezeul cel Viu.
295 Psalmul 1, 1.
296 Psalmul 1,1.



sunt cei ce nu se pervertesc doar pe ei înşişi, ci şi pe alţii, prin
învăţăturile lor denaturate şi izvorâte dintr-un izvor rău. Căci
„tron” înseamnă învăţătură297. Toţi ereticii sunt aşa. Ei stau pe
tronul ciumei, iar cei care primesc otrava învăţăturilor lor se
pervertesc (sunt sau devin pervertiţi – n.tr.).298

33
Calea spre îndumnezeire: observarea normelor de

credinţă şi a poruncilor dumnezeieşti

sau 

Regula fidei 299

Prin urmare, pentru ca să nu suferim un astfel de lucru, suntem
obligaţi să păstrăm300 regula credinţei şi să păzim poruncile lui
Dumnezeu, crezând în Dumnezeu şi având teamă de El, căci El este
Domnul, şi să-L iubim deoarece El este Tatăl. Căci dreapta trăire vine
din credinţă, pentru că Isaia zice: „Dacă nu credeţi, nu veţi înţelege.” 301
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________
297 Adelin Rousseau traduce în latină: „cathedra enim symbolum

scholae (didaskaleion) est”. În Irénée de Lyon, Démonstration de la
prédication apostolique. Introduction, traduction et notes par Adelin
Rousseau, Sources Chrétiennes, nr. 406, Paris, 1995, p. 86.

298 Acest capitol este deosebit de interesant pentru modul în care
Sf. Irineu vede desăvârşirea omului. Atât trupul, cât şi sufletul trebuie
să se afle într-o stare de vădită curăţie pentru a putea primi adevărul;
căci, numai prin conlucrarea trupului cu sufletul în curăţie, făptura
umană poate să deţină adevărul şi să se întoarcă la Dumnezeu.

299 Sf. Irineu a avut întotdeauna în vedere o regulă, un canon al
credinţei. Pentru el, crezul baptismal, pe care l-am prezentat în
introducere, a fost întotdeauna norma după care s-a condus. 

300 A. Rousseau introduce aici: „indeclinatam (aklines)” – „fără
abatere”.

301 Isaia 7, 9. Textul se întemeiază pe Septuaginta: „Ean me pisteusete,
oude me sunete.” – „Dacă nu vei crede, nici nu vei înţelege.” În traducerea



Adevărul dă naştere credinţei, deoarece credinţa este întemeiată
pe lucrurile ce sunt reale, pentru a putea crede în fiinţă, aşa cum
este ea, şi să credem în lucruri, aşa cum există ele întotdeauna, ca
să ne ţinem tari în convingerea noastră faţă de ele.302 Întrucât
păstrătorul permanent al mântuirii noastre este chiar credinţa
noastră, este necesar să avem mare grĳă faţă de ea, ca să putem
dobândi cu adevărat fiinţa cea reală.303

Aşadar credinţa este temeiul acesteia304, aşa cum Prezbiterii,
ucenicii apostolilor, ne-au transmis-o nouă. Mai presus de toate,
ea ne îndeamnă să ne amintim că am primit botezul spre iertarea
păcatelor, în numele lui Dumnezeu-Tatăl şi în numele lui Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care S-a făcut trup, a murit şi a înviat,
şi în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.305
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românească: „Dacă nu credeţi, veţi fi zdrobiţi.” Vulgata: „Si non
credideritis non permanebitis.” – „Dacă nu veţi crede. nu veţi dăinui.”

302 Smith traduce astfel ultimele două propoziţii: „Action, then, is
preserved by faith, because unless you believe, says Isaias, you shall not
continue; and faith is given by truth, since faith rests upon reality: for we
shall believe what really is, as it is for ever, keep a firm hold on our assent
to it.” (Op. cit., p. 49) „Aşadar lucrarea este păstrată prin credinţă,
deoarece, dacă nu veţi crede, spune Isaia, nu veţi continua; iar credinţa
este dată de adevăr, deoarece credinţa se bazează pe realitate: căci noi vom
crede ceea ce este într-adevăr, după cum este întotdeauna, să ţinem cu
tărie convingerea noastră faţă de el (faţă de adevăr – n. tr.).”

303 În redarea lui Smith: „Since, then, it is faith that maintains our
salvation, one must take great care of this sustenance, to have a true
perception of reality” (p. 49). „Aşadar, întrucât credinţa este cea care
menţine mântuirea noastră, trebuie să se aibă mare grĳă de acest suport,
să avem o înţelegere adevărată a realităţii.”

304 În traducerea lui Smith: „Now, this is what faith does for us…”
„Prin urmare, acest lucru îl face credinţa pentru noi.”

305 Întâlnim aici o formulă trinitară aparte, în sensul că primim
botezul în numele Tatălui şi al Fiului în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este
aici cel ce desăvârşeşte lucrarea baptismală. 



Acest botez este pecetea vieţii veşnice şi naşterea cea nouă
în Dumnezeu, pentru a nu mai fi doar fii ai oamenilor muritori,
ci ai veşnicului şi eternului Dumnezeu306, şi zestrea noastră
permanentă şi statornică de a participa la natura divină şi de a fi
ridicaţi deasupra tuturor lucrurilor care există.307 Şi, astfel, fiecare
lucru Îi poate fi supus, iar fiecare lucru care Îi este supus Îi poate
aparţine, căci Dumnezeu nu poate fi Domn, nici nu poate
conduce altceva decât ceea ce este al Lui propriu. Din acest motiv,
Dumnezeu poate fi Stăpân a toate, iar toate lucrurile Îi pot
aparţine lui Dumnezeu.308
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________
306 La A. Rousseau: „sempiterni-et-perpetui Deo”, p. 88.
307 Datorită dificultăţilor pe care limba armeană le ridică, această

frază a fost tradusă diferit, ocolindu-se cu grijă ideea îndumnezeirii
postulată aici de Sf. Irineu. Vezi Jack N. Sparks, Saint Irenaeos, The
Preaching of the Apostles, Holy Cross Orthodox Press, Brookline,
Massachusetts, 1987, p. 27; Irénée de Lyon, Démonstration de la
prédication apostolique. Nouvelle traduction de l’arménien avec
introduction et notes par L.M. Froideveaux, Sources Chrétiennes, Paris,
1971, p. 32-33. În traducerea noastră, am păstrat sensul dat de
Karapetter Mekerttschian şi S.G.Wilson (S. Irenaeus, The Proof of the
Apostolic Preaching…, în Patrologia Orientalis, vol. XII, Paris 1919,
p. 662) şi Joseph Barthoulot S.J. (Saint Irénée, Démonstration de la
prédication apostolique, în op. cit., p. 758). Vezi şi cap. 1, unde se face
referire la unirea omului cu Dumnezeu. Din cauza obscurităţii textului,
este posibil ca traducătorul să nu fi înţeles ceea ce Sf. Irineu a dorit să
transmită, sau a ocolit ideea de participare a omului la firea dumne -
zeiască, la îndumnezeire, doctrină care are ca temei Sinodul Ecumenic
de la Calcedon (451), piatra de poticnire pentru bisericile ortodoxe vechi
orientale, unde a fost pecetluită doctrina hristologică şi, implicit,
antropologia hristocentrică. 

308 Sf. Irineu clarifică aici rolul credinţei în procesul de realizare a
mântuirii. Perspectiva ultimă a omului este, în concepţia sa, „partici -
parea la natura divină”, ceea ce înseamnă îndumnezeirea omului.
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