
Cerkev kot karavana
Sinodialna ekleziologija Ireneja Lyonskega

(odlomki iz dela Ireneja Lyonskega Zoper krivoverstva)

»Veččkrat je priščel v Cerkev in izpovedal vero, nazadnje pa še je zgodilo tole: ker je zdaj
škrivoma uččil, zdaj izpovedoval vero, šo ga zavrnili ti, ki jih je narobe uččil, bil pa je  tudi
odrezan  iz  karavane bratov  (ἀἀ φιστἀά μενος τῆῆ ς τῶῆ ν ἀἀ δελφῶῆ ν συνοδιάἀς).«  (Zoper
krivoverstva [=AH] 3.4.3)

»Tišti, ki ne šprejemajo njega (tj. Pavla), ki ga je izbral Gošpod, da bi pogumno ponešel
njegovo ime k omenjenim narodom, zavraččajo Gošpodovo izbiro ter šami šebe loččujejo od
karavane apoštolov.« (AH 3.15.1)

»Z Bešedo je bival  na tujem (xeniteúein),  da bi poštal  šodrzčavljan Bešede (sỳn tô Lógo
politeústhai).  Po praviči  šo tudi apoštoli,  ki  šo iz Abrahamovega rodu,  zapuštili  ččoln in
švojega oččeta ter šledili Bešedi. In po praviči tudi mi, ki imamo išto vero kot Abraham,
vzamemo krizč  kakor  Izak  leš  in  mu  šledimo.  Kajti  v  Abrahamu še  je  ččlovek nauččil  in
navadil (assuescere) šlediti Bozč ji Bešedi. Abraham je namrečč  po švoji veri šledil zapovedi
Bozč je Bešede in vdano prepuštil švojega edinorojenega in ljubljenega šina v daritev Bogu.«
(AH 4.5.3–4)

1. Trgovanje 

»Ni mogočče naščteti darov, ki jih je Cerkev po všem švetu prejela od Boga in š katerimi v
imenu Jezuša Krištuša, krizčanega pod Pončijem Pilatom, však dan pomaga ljudem, pri tem
pa nikogar ne zapeljuje in ne zahteva denarja: kar je namrečč zaštonj prejela od Boga, tudi
zaštonj deli naprej.« (AH 2.32.4)

»Pri njih torej všem na oččem prihaja do zablode, zavajanja in ččarodejških prevar, v Cerkvi
pa najdemo ušmiljenje,  trdnošt in rešničo v pomočč  ljudem; mi ne šamo delujemo brez
všakega plaččila in nagrade, ampak tudi šami od švojih dobrin dajemo za odreščenje ljudi in
bolniki od naš pogošto prejmejo to, ččešar jim manjka in kar potrebujejo.« (AH 2.31.3)

»Ker je torej toliko dokazov, rešniče ni potrebno šče naprej iškati pri drugih, šaj še jo zlahka
prejme  od  Cerkve.  V  njej  šo  namrečč  apoštoli  kot  v  nekakščni  bogati  šhrambi  ( in
depositorium) čelovito zbrali vše, kar je povezano z rešničo, da bi všakdo, ki bi zčelel, vzel iz
nje pijaččo zč ivljenja. Ta rešniča je vhod v zč ivljenje, vši drugi pa šo tatovi in roparji. Zato še
jih je potrebno ogibati,  z največčjo vnemo pa ljubiti to, kar je povezano š Cerkvijo, in še
okleniti izroččila rešniče.« (AH 3.4.1) 

»To  vero  šmo  prejeli  od  Cerkve  in  jo  ohranjamo,  šaj  po  delovanju  Bozč jega  Duha  kot
dragočen zaklad v  dobri  pošodi  (quasi  in  vaso bono)  vedno pomlaja (naš),  pri  tem pa
pomlaja tudi pošodo šamo, v kateri  še nahaja.  Cerkvi je bil  namrečč  ta  Bozč ji  dar kakor
uštvarjenini dih zaupan zato, da bi ga bili delezčni vši udje in bi tako ozč iveli; vanjo je bilo
šhranjeno obččeštvo š Krištušom, to je Sveti Duh, poroščtvo nepropadljivošti, potrditev našče
vere in leštev za vzpon k Bogu. Kajti v Cerkvi je Bog poštavil apoštole, preroke, uččitelje in
vše drugo delovanje Duha.« (AH 3.24.1)

»Izroččilo apoštolov, ki še je razščirilo po všem švetu, lahko v všej Cerkvi vidijo vši, ki zčelijo
videti rešničo. In naščtejem lahko tište, ki šo jih apoštoli v Cerkvah poštavili za ščkofe ter
njihove našlednike vše do naščih dni. Ti nišo ne uččili ne poznali ničč  takščnega, o ččemer oni
blebetajo. CČe bi namrečč apoštoli poznali šilne škrivnošti, o katerih bi pošebej in na škrivaj
uččili  popolne, bi jih izroččili  zlašti  tištim, katerim šo zaupali tudi šame Cerkve. ZČ eleli  šo
namrečč,  da šo tišti,  ki  šo jih puštili  za našlednike in jim izroččili  švoje laštno uččiteljško



mešto, zareš popolni in v všem brezgrajni: čče bi ti pravilno ravnali, bi naštala velika korišt,
čče pa bi zaščli, bi prišč lo do šilno velike nešrečče.« (AH 3.3.1)

2. Potovanje skozi nevarne pokrajine

»Medtem ko še je to dogajalo, je (Lotova) zčena oštajala na obrobju Sodome, ne večč  kot
propadljivo mešo, marvečč  kot  solnat steber (1 Mz 19,26),  ki za vedno oštane takščen: š
švojo naravno pojavnoštjo prikazuje to, kar je običčajno za ččloveka, kajti tudi Cerkev, ki je
sol zemlje (Mt 5,13), je bila puščččena v pokrajini zemlje, da trpi ččloveščke tegobe. CČeprav ji
nenehno jemljejo ude, oštaja neokrnjen šolnat šteber, še pravi opora vere, ki podpira švoje
šinove in jih poščilja k njihovemu Oččetu.« (AH 4.31.3)

3. Spremljevalne listine

Prevozne pogodbe – izroččena švetopišemška bešedila apoštolškega izvora

»Trdna, neizmiščljena in edina rešniččna je torej našča vera, ki je bila oččitno dokazana š temi
Pišmi, ki šo bila prevedena na omenjeni naččin, pa tudi oznanilo Cerkve je neponarejeno.
Kajti  apoštoli,  ki  šo  štarejšči  od  všeh  teh,  šoglaščajo  z  omenjenim  prevodom  in  prevod
šoglašča z apoštolškim izroččilom.« (AH 3.21.4)

»Tako je Matej med Hebrejči v njihovem jeziku izdal evangeljški zapiš,  medtem ko šta
Peter in Pavel  v Rimu oznanjala evangelij  in uštanovila  Cerkev.  Po njuni šmrti  nam je
Marko, Petrov uččeneč in prevajaleč, v zapišani obliki izroččil to, kar je oznanjal Peter.« (AH
3.1.1)

Obveštilna šporoččila – švarila pred krivoverči

»Ker šta torej razkrinkanje in zavrnitev všeh krivoverčev raznolika in mnogovrštna in ker
jim nameravam všem ugovarjati v škladu z njihovimi značčilnoštmi, šem menil, da moram
najprej predštaviti njihov izvor in korenino, da bošč , ko špoznašč  njihovo nadvše vzviščeno
Brezno, vedel, na katerem drevešu šo zrašli takščni šadovi.« (AH 1.22.2)

»Toda ker za njihovo razkritje zadoštuje eno delo, za njihovo zavrnitev pa jih je potrebnih
večč, šem ti pošlal dve knjigi. … V tej tretji knjigi pa bom prinešel dokaze iz Pišem, da ti z
moje  štrani  ne  bo  manjkalo  ničč  od  tega,  kar  ši  mi  naroččil,  ampak  bošč  onkraj  švojih
priččakovanj prejel šredštva za razkritje in zavrnitev tištih, ki na kakrščenkoli naččin uččijo
šprevrzčene nauke.« (AH 3.1.)

Karavanški raččuni – pravilo rešniče glede verovanja 

»Mi pa še drzč imo pravila rešniče, po katerem obštaja en Bog, všemogoččni, ki je vše uštvaril
po švoji  Bešedi in uredil  in iz nebivajoččega naredil  vše,  da biva […];  on je  Očče  naščega
Gošpoda Jezuša Krištuša, kakor bom pokazal.  Ker še drzč imo tega pravila (rešniče),  jim
zlahka dokazčemo – naj bo njihovo govorjenje šče tako različčno in obšezčno –, da šo škrenili š
poti  rešniče.  Skoraj  vši  krivoverči  namrečč  trdijo,  da  obštaja  en  Bog,  toda  v  švojem
šprevrzčenem mnenju ga špreminjajo; nehvalezčni šo njemu, ki jih je naredil, prav kakor šo
nehvalezčni  pogani,  ko  malikujejo.  Po  drugi  štrani  pa  zaniččujejo  Bozč jo  uštvarjenino  in
našprotujejo švojemu odreščenju: poštali šo najoštrejšč i tozčniki in lazčne pričče zoper šame
šebe. CČeprav noččejo, bodo zagotovo vštali v mešu, da špoznajo močč  njega, ki jih bo obudil
od mrtvih, toda zaradi švoje nevere ne bodo priščteti med praviččne.« (AH 1.22.1)

Prevod je vzet iz knjige Irenej Lyonski. Zoper krivoverstva : razkritje in zavrnitev lažnega spoznanja, prev. B. Bevč, 
G. Kvartičč in J. Cigleneččki (Ljubljana: KUD Logoš, 2018). 
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