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ANEXA

se poate afirma orice despre el. Prin critica celor doud lecturi

radicale ale acestui pasaj am incercat si scoatem in evidengi

ceea ce nu credern c6, se poate spune despre el: anume ci
pasajul nu ar face referire la Biserica Romei, ci la Biserica

Universald (Pierre Nautin) sau cd el justificd primarul absolut

al Scaunului Romei (Dominic Unger). In schimb, ceea ce cre-

dern ctr se poate afirma plecAnd de la acest pasaj , Pe bua tex-
tului insusi 9i a plaslrii lui in context, este: utilizarea Bisericii

Romei ca exemplu eminent de succesiune apostolicl in
cadrul unui argument anti-valentinian; argumentarea alege-

rii acestui exemplu (rolul lui enim) prin scoaterea in evidengi

a superioritifii acestei Biserici. Pe de altd Pafie, ?otentiorem
principalitatem 9i ablativul de agent ab his gui sunt undigue

iimdn problematice atAt timp cdt nu gtim ce std la baza 1or, cu

toate ci sensul lor poate fi dedus din contextul imediat' ceea

ce am gi incercat sd facem.
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5.3. Acest lucru rezulti chiar din cuvintele Domnului,
Care, pe de o parte, Ie ardta celor care erau tiiati imprejur
c[ Hristosul Care fusese anunlat prin proroci este Fiul lui
Dumnezeu, adici Se revela pe Sine, Cel care a restaurat pen-
tm oameni libertatea si le-a acordat mostenirea nestriciciu-
nii; pe de alti parte, apostolii invitau neamurile sI lepede

degarta credinti6e in lemne si pietre7O, pe care le socoteau zei,

si-L cinsteasci pe adevdratul Dumnezeu' Care a alcituit gi a

creat intreg neamul omenesc 9i Care, prin actul Lui creator, il
hrineste, il creste, il intireste 9i ii diruiegte existenta' si si-L
astepte pe Fiul Lui71, Iisus Hristos, Care ne-a riscumpdrat
pe noi din apostazie prin singele Siu72 ca sd fim 9i noi popor
sfin,tit73, Care va cobori din ceruriTa in putereaT5 Tat5lui, Care

ii va judeca pe togi gi Care va d[rui cele bune de la Dumnezeu
celor care vor fi plzit poruncile Lui76. Acesta, arltdndu-Se in
vremurile din urmd ca fiind piatra cea din capul unghiului77,

i-a adunat laolalte 9i i-a unit atat pe cei de departe, cAt gi pe

cei de aproapeT8, adici atit tiierea imprejur, cAt 9i netiierea
imprejur, lxrgindu-l pe Iafet gi snlngiuindu-l in casa lui SemTe-
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6' Cf Fapnle14,75.
70 Cf Isaia 37,79; inletepciunea tui Solomon 14,27.
7t Cf. 1 Tesaloniceni 7,10.
7'. Cf. Apocalipsa 5, 9t 1 Petru 7, 79.
73 Cf. Eorei 73,12; 1 Petru2,9.
7a Cf 1 Tesaloniceni 4,76.
75 Cf. Matei 24,30.
76 Cf Ioan 75,70.
77 Cf 1 Penu 2, 6; Efeseni 2,20.
78 Cf. Efeseni2,17.
7e Cf Facerea 9,27 .

Pnrvre PARTE

UN srNcun DuMNEZEU, Cnneron er- turunon
LUCRURILOR

1. Mirturia universal5 a Scripturilor
cu privire la singurul Dumnezeu adevdrat

M,irturia Duhului ?rofe tic

6.1. Agadar, nici Domnul, nici Duhul Sfhnt, nici apos-

tolii nu l-au numit weodati in mod propriu ,,Dumnezeu" pe
cel care nu era Dumnezeu, in afard de Cel care cu adevirat
era Dumnezeu; nici nu au numit pe cineva ,,Domn" prin el
insusi in afard de Dumnezeu-Tatil, Care domneste peste

toate, gi de Fiul Lui, Care a primit de la Tatil Siu domnia
asupra intregii creafii, potrivit pasajului: ,,A spus Domnul
Domnului meu: o$ezi de-a dreapta Mea pini ce-i voi pune

pe wljmagii Tdi asternut picioarelor Ta1eo"80. Astfel, Scriptura
Il aratd pe Tat5.1 vorbind cu Fiul: Tatdl I-a dat Lui mogtenirea
popoareloCl ;i I-a supus Lui pe top wijmagii. Prin urmare, de

8a Psalmul 709,7.
8t Cf. Psalmul2,8.
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vreme ce Tatdl este cu adevdrat Domn gi Fiul este cu adevlrat

Domn, pe buni dreptate I-a desemnat pe Ei Duhul Sfdnt cu

denumirea de ,,Domn". $i, iar[9i, atunci cind istoriseste nimi-
cirea sodomililor, Scriptura spune: ,,$i a {hcut Domnul si ploud

peste Sodoma gi peste Gomora foc si pucioasi de la Domnul
din cer"82. Intr-adevlr, semnificatia acestui pasaj este aceea cd

Fiul, Care a vorbit cu Awaam83, a primit de la Tatil puterea

de a-i condamna pe sodomiti din cauza nedreptisi 1or. Acelagi

lucru i1 aratl 9i urmdtonrl pasaj: ,,Tronul Tiu, Dumnezeule,

in veacul veacului, sceptru al drept5lii este sceptrul impnrlfiei
Tale. Ai iubit dreptatea 9i ai urdt fbridelegea: de aceea Te-a
uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul Tdu'84. Astfel, Duhul
I-a desemnat pe AmAndoi prin denumirea de ,,Dumnezeu",
atit pe Fiul, Care este uns, cit 9i pe Cel care a uns, adici pe

Tatnl. $i iardgi: ,,Dumnezeu a stat in adunarea lui Dumnezeu85

82 Facerea 79,24.
83 Cf. Facerea 78,77-32.
8a Psalmul 44,8-9.
8s Textul latin este uci: Deus stetit in synagoga deorum - ,,Dumnezett

a stat in adunarea dumnezeilor", lect'une care urmeazd fidel Septuaginta.

Cu toate acestea, am ales si urmim in acest Punct reconstructia Propusa
de editorii francezi (InfN6a oa LvoN, Contre les hy'rdsies, Liwe III,Tome
I, pp. 252-253):3v ouvcyoyfr 0eo0 (,,in adunarea lui Dumnezeu").
Argumentele aduse de editorii francezi - 9i care ne-au convins - sunt

urmitoarele: a) citanrl din Psalmul 81 vine in succesiunea unor citate
yechi-testamentare in care se pdsfie zd. corespondenga Tatal - Fiul (,,,{
spus Domnul Domnului Meu",,,$i a {bcut Domnul sd ploun [...] foc 9i
pucioasi de la Domnul din cer",,,De aceeaTe-a uns peTine, Dumnezeule,
Dumnezeul Tiu"), succesiune pe care citatul o rupe daci urmim tradu-
cerea latini, astfel incit, potrivit ei, L-am avea pe Tatil, pe fiii adoptivi
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si in mijiocul ei ii judeci pe dumnezei"86. Scriptura vorbeste
de TatIl, de Fiul gi de cei care au primit infiereag7, iar acegtia

sunt Biserica: cici aceasta este adunarea lui Dumnezeu pe
care Dumnezeu, adici FiuJ, o aduni El insugi prin El insugi.
Tot despre Fiul Scriptura spune: ,,Dumnezeul dumnezeilor,
Domnul a greit gi a chemat pimdntul'88. Care Dumnezeu?
Despre Care Scriptura a spus: ,,Dumnezeu va veni intru ard-
tare, Dumnezeul nostru, si nu va pistra ticerea"se, adici Fiul,
Care a venit la oameni intru aritare, Care spune: ,,M-am aritat
celor care nu Mi ciutau"eo. Apoi, care sunt dumnezeii? Cei
cirora Dumnezeu 1e spune: ,,Eu am spus: <Toti sunteti dum-
nezei 9i fii ai Celui Preaina1t""e1, anume cei care au primit harul
infierii, prin care ,,strigim: oA'uva, Pirintel""e2

6.2. Prin urmare, aga cum am spus mai sus, niciun altul
nu este numit ,,Dumnezeu" sau nu este chemat ,,Domn" in
afari, de Cel care este Dumnezeul gi Domnul tuturor, Care
i-a spus lui Moise: ,,Eu sunt Cel ce sunt" si: ,,Asa le vei spune

numit' aici ,,dumn ezer" , dat nu L-am avea pe Fiul; b) argumennrl cel mai
puternic este insd. acela ci pulin mai jos Irineu de Lyon oferi o expli-
citare hermeneutici a versetului din psalm:,,Aceasta este adunarea lui
Dumnezeu pe care Dumnezeu, adici Fiul, o aduni El Insugi prin El
Insusi". Astfel, Irineu nu face altceva dec6.t si. reia aici chiar cuvintele
citalr;Jui din Psalrnul 87: ,,adwnarealrti Dumnezeu" si ,,Dumnezeu".

86 Psahnul87,7.
87 Cf. Romani8,75; Galateni 4,5.
88 Psalmul 49 , | .

8e Psalmul49,3.
eo Isaia 65,7.
el Psalmul 81,6-
e2 Rornani 8,75; cf. Galateni 4,5-6.
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fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis pe mine la vo7"e3, iar
Fiul Acestuia, Domnul nostru Iisus Hristos, este Cel care ii
face fii ai lui Dumnezeu pe cei care cred in numele Luiea. Tot
asa, iarisi, 9i atunci cind Fiul ii vorbeste lui Moise: ,,Am cobo-
rdt" - spune - ,,ca sI eliberez poporul acesta"e5. Cu adevirat,
Acelagi este Cei care a coborit 9i Cel care S-a iniltate6 pentru
mintuirea oamenilor. Astfel, prin Fiul, Care este in Tainl 9i il
are in Sine pe T atdlei , S-a ardtat Dumnezeu ,,Care este", Tatil
dAnd mdrturie pentru Fiule8 gi Fiul anungindu-L pe Tatdlee,

dupd cum spune si Isaia: ,,$i Eu" - zice - ,,sunt martor' sPune

Domnul Dumnezeu, precum si Copilul pe Care L-am ales' ca

si cunoasteli, si credeti 9i s5 ingelegeli c5. nEu suntr"100.

6.3. Pe de altd parte, atunci cind ii numegte pe cei care

nu sunt dumnezei, Scriptura, aga cum am spus mai sus, nu
ii desemneazi pe ei in mod simplu drept dumnezei, ci le
insolegte desemnarea cu o anumit[ semnificagie suplimen-
tard prin care si iasi in evidenti faptul ci ei nu sunt dum-
nezei, aqa cum citim la David: ,,Dumnezeii neamurilor,
idoli ai demonilor"1o1 gi: ,,Nu vegi umbla dupd dumnezei

e3 Ielirea 3,74.

'a Cf, Ioan l,72.
e5 le;irea 3,8-

'6 Cf. Efeseni 4,9-70; Ioan 3,13.
e7 Cf. Iaan 74,10-L7.
eB Cf. Ioan 5,37.
ee Cf. Ioan 77,26.
roo Isaia 43,70.
ror Psalnul95,5 -Texhrl latin este: Dii gentium, idola daemoniorutn,

ceea ce in greaci ar fi: oi 0eoi rriv €0vriv, eiSola 6ctpov(ov. Citatul
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strdini"1o2. Astfel, din faptul ci spune: ,,Dumn ez,eii nea-
murilor" - iar neamurile nu au cunoasterea adevlratului
Dumnezeul03 - 9i cn ii numette pe ei ,,dumnezei striini", se

deduce cd Scriptura a respins faptul ci acegtia sunt dum-
nezei.Iar atunci cind se referi la ceea ce sunt cu adevdrat,
Scriptura spune despre ei ci sunt ,,idoli ai demonilor". Si
Isuia sprr.re: ,,Si se cutremure toli cei.ur" il pldr-.ri.r. p.
Dumnezeu 9i care sculpteazS,hcntri de prisos"10a. Prorocul
a respins faptul ci ei ar fi dumnezei, dar se folosegte numai
de acest nume ca si stim despre ce vorbegte. Dar gi Ieremia
face la fel: ,,Dumnezeii" - spune - ,,care nu au fbcut cerul
si pimintul sd piari de pe pimAntul care este sub cer"105.

Din faptul cd le atribuie pe deasupra pieirea, Ieremia aratl
ci ei nu sunt dumnezei. Dar 9i Ilie, atunci cdnd a convocat
intreg poporul lui Israel pe muntele Carmel, dorind sd-i
indepirteze pe israeligi de idolatrie, le spune: ,,Pini cind
vefi gchiopita din amindoud gleznele? Unul este Domnul
Dumnezeu, mergeli dupi E1"106. Si, iarisi, le spune ldngi
jertfelnic celor care erau preoti ai idolilor dup d. crtm utmeaz :

diferi ugor de Sap tuaginta, unde avem: ndvreg oi 0eoi rrjiv E0vriv 6qt-
pdvra (,,to1i dumnezeii neamurilor sunt demoni").

ru leremia 35,75; cf Psalnul85,8.
ro3 Cf Psalmul TS,6; Ieremia 10,25; 1 Tesaloniceni 4,5.
tM Isaia 44,9-10.
105 Ieremia L0,ll.
106 3 Regi 18, 21. Pentru redarea interogatiei din citat 

^m 
ltlliz t

traducerea din edi$a Bibliei diortosite de Bartolomeu Valeriu Anania,
Editura Institutului Biblic 9i de Misiune a1 Bisericii Ortodoxe Romine,
Bucuregti, 2001, p. 959.
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,,Voi veti invoca in numele dumnezeilor vostri si eu voi invoca
in numele Domnului Dumnezeului meu, iar Dumn eze,L carc

va rdspunde astdzr', AceIa este Dumnezeu"1o7. Asdel, prin
modul in care se exprima, prorocul i-a denuntat ci nu sunt
dumnezei pe cei care erau socotiti astfel de citre israelili 9i i-a
intors pe acestia la Dumnezeul in Care credea el, Care era cu
adevirat Dumnezeu, pe Care il striga, invocdndu-L: ,,Doamne
Dumnezeul lui Awaam, Dumnezeullui Isaac, Dumnezeul lui
lacov, auzi-mi, pe mine astdit, ca sd inteleag[ intreg poponrl
acesta ce Tu esti Dumnezeul lui Israe1l"108

6.4. Si eu Te invoc, agadar, pe Tine, Doamne Dumnezeul
1ui Avraam gi Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui lacov
gi al lui Israel1oe, Tu, Care egti Tatil Domnului nostru lisus
Hristos11o, Dumnezeu Care, intru multimea milostivirii
TaJe111, ai binevoit intru noi112 ca sd Te cunoa9tem113, Tu,
Care ai fbcut cerul si pdmAntullla si domnesti asupra tutu-
ror11s, Care egti singurul Dumnezeu adevdratl16, mai presus

t07 3 Regi t8,24.Citatu1 este pufln diferit de textol Sepnagintei,tnde
avem: bg ddv dnorotio11 €v nupi (,,cel care va rispunde in foc").

108 3 Regi 78,36.
10e Cf. 3 Regi 78,36.
!r0 Cf. 2 Corinteni 7,3;17,37; Efeseni 7,3;3, 14; Coloseni 1,3;

1 Petru 7,3.
11r Cf. Psalmul 68,76; 705,7 , 45.
112 Cf. Psalnul 43 , 5 .
tt' Cf. Ioan 17,3; I loan 5,20.
IM Cf. Isaia 37 , 16.
tts Cf 1 Paralipomena 29 , 17.
t16 Cf. Ioan 17,3.

iupotnrve oREZTILoR, cARTEA A rrr-A

de Care nu este alt Dumnezeul Tu, Care prin Domnul nos-
tru Iisus Hristos dai pdnl, si darul Duhului Sfint117, di oricui
citeste aceasti scriere si cunoasci faptul cd Tu esti singurul
Dumnezeu118, si 6e intdrit intru Tinelle si sI se depirteze de
orice doctrini eretici, lipsiti de Dumnezeu si sacrilegS.

Mdrturia lui Pavel

6.5. Dar si Apostolul Pavel, spunAnd: ,,DacE a,ti slujit
celor care nu erau dumnezei, acum insi, dupi ce L-ati cunos-
cut pe Dumnezeu sau, mai degrabi, dupi ce ati fost cunoscuti
de citre E1..."t20, prin aceasta el a fhcut o distinctie intre cei
care nu erau dumnezei si Cel care este Dumnezeu. $i, iarisi,
atunci cind vorbegte de Antihrist si zice: ,,Potrivnicul, cel
care se inaltX pe sine mai presus de tot ceea ce se numeste
,.Dumnezeu' sau de ceea ce primeste inchinare"121, Pavel ii
indici pe cei care sunt numiti ,,dumnezei" de cei care sunt
ignoranti in privinla lui Dumnezeu - ii indicl, adici, pe idoli.
Cdci Tatil este numit gi este Dumnezeu, iar Antihristul nu se

va inblta peste Acesta, ci mai presus de cei care sunt numiti
,,dumnezei", dar nu sunt in realitate. Iar faptul ci acest lucru
este adevirat, Pavel insusi este cel care il spune: ,,Dar noi stim
cd idolul este nimic si ci nu exist[ Dumnezeu in afari de

r\7 Cf. Fa?tele 2, 38; 70, 45.
ttq Cf. Ps almul 85, 9; Isaia 37, 16; Daniel 3, 45; 4 Regi 19, 15, 79.
t1' Cf. Psalnul70,6.
120 Galateni 4,8-9.
12r 2 Tesalaniceni 2,4.
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Unul singur. Caci, degi sunt dintre cei numiti ndumnezeir', fie
in cer, fie pe pimAnt, pentru noi exist[ un singur Dumnezeu,
TatIl, din Care sunt toate si noi pentru El, gi un singur
Domn Iisus Hristos, prin Care sunt toate gi noi prin E1"122.

Astfel, Pavel a {bcut o distinclie gi i-a separat pe cei care sunt
numili ,,dumnezer", dar nu sunt in realitate astfel, de un sin-
gur Dumnezeu-Tatil, din Care sunt toate, gi a mdrturisit in
mod cdt se poate de categoric un singur Iisus Hristos, prin
El insugi Domn. Iar expresia ,,fie in cer, fie pe pimdnt" nu
vorbegte de cine stie ce creatori ai lumii, aga cum o interpre-
teaz\, acegti eretici, ci este similard cu ceea ce a spus Moise:

,,Nu-fl vei face nicio asemlnare pentru Dumnezeu, fie dintre
cele din cer, sus, 6e dintre cele de pe pimdnt, jos, fie dintre
cele din apele de sub pimdnt"123. $i tot el aratl. care sunt cele

din cer, cici zice: ,,De-1i vei ridica ochii la cer gi vei vedea soa-

rele si luna 9i stelele si toat[ podoaba cerului, bagi de seaml
ca nu cumva, ritlcindu-te, si le adori 9i si slujegti Ioi'l2a.Iat
Moise insugi, de vreme ce era un om al lui Dumnezeu, a fost
pus ca un dumnezeu in faga lui Faraon12s, dar nu este numit
de proroci ,,Domn", nici nu este chemat,,Dumnezeu" in mod
real, ci este desemnat de Duhul drept ,,credinciosul Moise,
slujitorul si casnicul lui Dumnezeu"126, ceea ce gi era.

rn 1 Carinteni 8,4-6.
123 Deuteronornul 5, 8. Textul Septuagintei este usor diferit: ori

nor{oeLg oeourQ eiSolov od6i ncvrdg 6po(t.rpa.
r2a Deuteronomul4,19.
t2s Cf Iepirea 7,7.
t26 Cf Numerii 12,7; Evrei 3,5.

I
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7.1. Ei suslin insl ci Pavel a spus in mod deschis in cea
de-a doua epistold citre corinteni: ,,In care dumnezeul aces-
tui veac a orbit mintile necredinciosilor"l2T si deduc de aici
ci altul este dumnezeul acestui veac si altul cel care este mai
presus de orice incepitoriel2s gi Pute1s12e. Dar nu este vina
noastrl dacd acegti oameni, care sustin ci au cunoasterea mis-
terelor care sunt mai presus de Dumnezeu, nu stiu nici micar
si-l citeasci pe Pavel. CIci, dac[ cineva, urmind obiceiului
1ui Pavel - aga cum vom ardta din multe alte exemple ci el
foloseste hiperbatul13o -, va citi dupi cum urmeazd: lmai intii

t27 2 Corinteni 4,4. Avem de-a face aici cu unul dintre pasajele prefe-
rate ale hermeneuticii valentiniene, pentru care ,,dumnezeul acestui veac,,
nu poate fi altceva decdt o referinli ascunsi. la Demiurg. Combaterea
interpretirii valentiniene trebuia si ofere 9i solula unei reale inlelegeri
alternative a acestui pasaj. Urmind principiile unei hermeneutici ra-
lionale (pe care am vizut-o la lucru deja in Cartea 7 - 8.5-9.4 - si a
cirei expunere teoreticd se reglseste in Cartea a ll-a: 10.7,27.1-28-3),
episcopul de Lyon aratd. si in acest context cA, in interpretarea oricirui
text (gi mai ales a unuia scripturistic), se pleacd mai int6.i de la deslugirea
lui textuali, pentru a trece la integrarea lui in contextul imediat gi apoi
mai larg. Se pleaci deci de la simplu pentru a ajunge 1a complex. Sfdntr.rl
Irineu le arati. astfel valentinienilor cd., in loc si. abordeze interpretarea
acestui pasaj mai modest, cu ajutorul insftumentelor criticii textuale, ei
o fac bombastic prin lecturi ezoterice lipsite de fundament qi sfirsesc in
ridicol: astfel, valentinienii pot se vade sugeratA in acest pasaj existenla
Demiurgului, dar nu reusesc si vadi existenta unui simplu hiperbat.

128 In traducerea latind: ?rincipaturl et initium. Aga urm observd. edi-
torii francezi, avem de-a face cu un dublet pentru termenul'Appj.

t')e Cf Efeseni 1,21 ColoseniI,16.
130 Hiperbanrl este o figurd de stil care consti in schimbarea topicii

normale-
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cuvintele] ,,in care Dumnezeu", dupi care, ftcind o pauzi.

si introducind un mic interval, va citi dintr-odati si intr-o
singuri expresie resful cuvintelor: ,,acestui veac a orbit mintile
necredinciogilo r", elva descoperi adeviratul inleles al pasa-
jului, care este: ,,Dumnezeu a orbit min,tile necredinciogilor
acestui veac". Astfel, sensul se dezviluie prin pauza intro-
dus[. Cici Pavel nu vorbegte de un ,,dumnezeu al acestui

veac", ca gi cum ar gti mai presus de acesta vreun altul, ci L-a
mdrturisit pe Dumnezeu ca Dumnezeu; dar el vorbeste de

necredinciogii acestui veac, pentru ci ei veacul care va veni131,

al nestriciciuniil32, nu-l vor mo9teni133. Iar modul in care

Dumnezeu a orbit minlile necredinciosilor il vom atdta pe

parcursul lucrdrii, plecind chiar de la Pavel, ca sI nu ne dis-
tragem acum atenlia de la subiecnrl tratat aici.

7 .2. FapttI cF, Apostolul utilizeazd in mod frecvent hiper-
batul datoriti rapiditllii cu care vorbea si a avintr-rlui nestd-

vilit a1 Duhului Care era in el poate fi probat din multe alte

exemple. CSci el griiegte si in scrisoarea cdtre galateni ast-

fel: ,,Ce este deci Legea faptelorl3a? Ea a fost stabilitl pdni

13t Cf Matei 12,32; Efeseni 7,21; Earei 6,5.
132 Cf 1 Corinteni 15,50.
133 In traducerea la:.rnd: uenturum incorruptelae non hereditabunt sae'

culum (in reconstntclia in greaca veche: rdv iplipevov rfrg dQ0opoiag
ot3 xl4povoprjoouorv oitivc). Avem de-a face aici cu un hiperbat (pe

care am incercat si.-l redim in traducere), prin care episcopul de Lyon
urmiregte si-9i ilustreze tacit argumenhrl dezvoltat in intreg paragrafi:I
7.7.

13a in traducerea lati nd Quid ergo lexfattorwn? in or1$nalri grecesc de

Ia Galateni 3,79 avem numai: ,,Ce este deci Legea?" (Ti oOv 6 v6proq ).

iMporRrvA ER-EZIILoR, cARTEA A rrr-A 79

cAnd urma sX vinl Urmasul, Ciruia I s-a dat Iigiduinta, 6ind
rAnduitd cu ajutorul ingerilor prin mdna unui mijlocitor"l3s.
Ordinea cuvintelor este, agadar, urmd.toarea: ,,Ce este deci
Legea faptelor? Rinduitd cu ajutorul ingerilor prin mina
unui mijlocitor, ea a fost stabilitn pAni cind urma sd vind
Urmagul Ciruia I s-a dat fhgiduinta", in asa fel incdt omul
sd fie cel care intreabd, iar Duhul, Cel care rispunde. Apoi,
din nou, in cea de*a doua epistoh cetre tesaloniceni, Pavel
afirmi despre Antihrist: ,,$i atunci se va ardta cel fXri de 1ege,

pe care Domnul Iisus136 il va ucide cu suflarea gurii Sale 9i{
va nimici cu strilucirea venirii Sale, a cirui venire va fi prin
lucrarea lui Satan, insoliti de tot felul de puteri si de semne
si de minuni mincinoase"l37. Asadar, ordinea celor spuse in
acest pasaj este urmS.toarea: ,,$i'atunci seva ardtacel {Xri de
lege, a cinri venire va fi prin lucrarea lui Satan, insotiti de tot
felul de puteri 9i de semne si de minuni mincinoase, pe care
Domnul Iisus il va ucide cu suflarea gurii Sale gi-l va nimici
cu strdlucirea venirii Sale". Cdci nu despre venirea Domnului
spune Pavel cX are loc prin lucrarea Satanei, ci despre venirea

r3s Galateni 3,79.
136 in traducerea l atind. 

^vem: 
Dominus Iesus Christus, spre deosebire

de fragmentul grecesc care s-a pdstrat pentru o parte a acestui paragraf,
unde avem simplu 6 Ktiproq (,,Domnul"). Am optat pentru formula
,,Domnul Iisus", avAnd in vedere cd, a9a cum observi s,i editorTi frznceir
(InfNfr oo LvoN, Contre les hdry'sies, Liwe III, Tome I, p. 259), atunci
cdnd reia citatnl mai jos episcopul de Lyon spune: Dominus lesus.

t37 2 Tesaloniceni 2, 8-9. Am urmat, cu o ugoari modificare, edilia
Bibliei sinodale, publicati la Editura Institutr:lui Biblic gi de Misiune
Ortodoxi, Bucuregti, 2008.


