Szent Irenaeus (t 202)

Élete: - Irenaeus életének részleteit, adatait csak nagyon hiányosan ismerjük. Kis-Ázsiában született, ifjúkorát Szmirnában töltötte, ismerte Szent Polükarposzt. Életének azonban legalább a felét Nyugaton, Galliában élte le, Photinosz püspök utódaként Lyonban. Még csak presbiter volt, amikor azoknak a lyoni keresztények levelét vitte Rómába, Eleutherus püspökhöz, akik túlélték a 177-es nagy keresztényüldözést. Hégészipposzhoz hasonlóan, Irenaeus is jól ismerte Ázsia, Róma, Gallia kereszténységét. Részt vett a gnosztikusok elleni küzdelemben, a montanista és a húsvéti vitában. A montanistákkal szemben türelmes magatartást ajánlott a püspöknek, a húsvéti vitában szintén, agnosztikusokkal . szemben azonban kérlelhetetlen volt.
Művei - Irenaeus fő műve Az eretnekségek ellen, avagy, a hamisgnószisz cáfolata (Adversus haereses). Egyik barátja kérte tőle, hogy ismertesse meg vele a valentinianus gnószisz tanait. Irenaeus főként Valentinosz és Markión tanait elemzi művében, de gyakran: idéz más gnosztikus tanítókat is. A mű megírása 180-185 közötti: évekre tehető. Annak ellenére, hogy ma már egész gnosztikus könyvtár (NagHammadi) vált ismeretessé, Irenaeus művének jelentősége nem csökkent, még mindig objektív forrásnak bizonyul a gnoszticizmus megismeréséhez. .
Irenaeus műve öt könyvből áll. Az I. könyvben, Valentinosz és Markión tanait ismerteti. A II., III., IV. könyvekben észérvekkel és szentírási érvekkel cáfolja a gnosztikus nézeteket.' Az ötödik könyvben a végsődolgokra vonatkozó katolikus tanítást fejti ki, elsősorban a test feltámadását, amit a gnosztikusok elvetettek Irenaeus minden művét eredetileg görögül írta meg, így azonban egyetlen írása sem maradt ránk. Az eretnekségek ellen c. fő műve is teljes szövegében csak latin fordításban maradt meg, s egyes részei görögül. A latin fordítás elkészülésének idejét csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani: 200 után kezdték Irenaeus művét latinra fordítani, s 396 előtt készen volt mind az öt könyv fordítása.
A keresztény hit legfontosabb tételeit fejtegeti Irenaeus másik írásában, Az apostoli igehirdetés feltárásában. 1904-ig, a mű örmény fordításának felfedezéséig, Irenaeus írása ismeretlen volt számunkra. Az 1907-ben kiadott szöveg alapján azóta számos modern nyelvre lefordították. 368 Az apostoli igehirdetés feltárásában Irenaeus a következő módszert követi: a mű első részében a fontosabb hittételeket körvonalazza, beszél Istenről, a teremtésről, a bűnbeesésről, a megváltásról (1-42. fejezetek); a második részben az Ószövetséggel igazolja, hogy Jézus Dávid fia és Isten Fia, ír a kereszt dicsőségéről és Isten országáról (43-IDO. fejezetek). Az apostoli igehirdetés feltárása mutatja Jusztinosz Irenaeusra gyakorolt hatását, de megmutatkozik kettejük gondolkodásmódjának különbsége is. Irenaeus biblicista, minden bizonyítást a Bibliára és a tradícióra alapoz.
Elvesztek azok a munkái, melyekről Euszebiosz megemlékezik Egyháztörténetében: Irenaeus írt A tudásról, a görögök ellen, 369 Blastushoz Írt levelében a szakadással foglalkozott, egy másik írásában "a nyolcadik napról", a feltámadás napjáról értekezett, Isten monarchiájáról szóló írását Florinus római presbiternek címezte. Irenaeus maga említi Az eretnekségek ellen c. művében, hogy tervezett egy írást, melyben Markión tévedéseivel foglalkozott volna. Euszebiosz Egyháztörténetében hosszabb részt idéz abból a levélből, melyet Irenaeus a húsvéti vita során Viktor püspökhöz intézett. A lyoni püspök - Euszebiosz szerint - korának legjelentősebb keresztény személyiségeivel állt levelezésben. Ebből azonban sajnos szinte semmi nem maradt meg.
Tanítása: - Először azt vizsgáljuk meg, hogyan látta Irenaeus a gnosztikusokat? Az eretnekséget "a hamisan úgynevezett gnószisz" (hé pszeudonümosz gnószisz) névvel illeti. A megnevezést a Szentírásból vette, így találjuk már az 1 Tim 6,20-ban. A gnószisz Irenaeus számára a legkülönfélébb tanrendszerek, iskolás csoportok, szekták áttekinthetetlen tömegét jelenti. Irenaeus kereste az egységes megítélést lehetővé tevő szempontot, melyet a gnosztikusnak az eretnekkel való azonosításában talált meg. A gnosztikus és az eretnek ugyanazt jelenti, amennyiben az egyház tanításával szembenálló tanrendszereket képviselő csoportokat jelöl. Irenaeus nem történelmi, hanem dogmatikus szempont szerint ismerteti a szektákat. A dogmatikus szempont lehetővé teszi, hogy a sokféle gnosztikus tant néhány alapvető tévedés re redukálja, s ismertetését áttekinthetővé tegye. A zsidók és pogányok mellett a gnosztikusok jelentik az egyházon kívüli harmadik csoportot.
Amíg a zsidókat és pogányokat Irenaeus be tudta sorolni üdvtörténeti sémájába, addig a gnosztikusokkal nem tudott mit kezdeni. Az egyházatya üdvtörténeti sémájában a zsidók jelentették azt a csoportot, amely az üdvtörténetben lemaradt; a pogányok azok, akik feladva egykori bűnös életmódjukat az egyházban "néppé" lettek, vagy azzá lehetnek. Hova helyezhetők a gnosztikusok? Nem tudja megmondani Irenaeus, mert alig lát különbséget a pogányok és gnosztikusok között, de, amíg a pogányoknál feltételezi a jóhiszeműséget, addig a gnosztikusoknál nem. Ha Irenaeus sémáját vesszük alapul, melyben a zsidók az üdvtörténettől lemaradókat jelentik, a pogányok pedig azokat, akiknek reményük van az üdvösségre, akkor a gnosztikusokat úgy lehet tekinteni, mint akik túllépnek az üdvrenden, meg akarják előzni az egyházat is az üdvtörténetben, pontosabban: a gnosztikus "kiugrik", "túllép" az üdvtörténeten, sőt "kihagyja", a mindenkori jelenből azonnal a végső "teljességre" aspirál.
Irenaeus következetes volt, a pogányokat sohasem ítélte meg dogmatikus szempontból, a gnosztikusokat azonban mindig. A pogányok igazolhatósága vagy megítélhetősége relatív Irenaeus szerint, mivel nem ismerték sem az ószövetségi, sem az újszövetségi kinyilatkoztatást, eleve csekély lehetőségük volt az igaz Isten megismerésére. 373 A pogány filozófusok meglátásaival kapcsolatban Irenaeus mindössze annyit enged meg, hogy felismeréseikben lehet valami "valószínű", valami "elfogadható", "helyes". Ilyen elfogadható nézetnek tartotta a pogányoknál azt, hogy a demiurgoszt Istennel azonosnak tekintették. 374 Értékelte a görög ember kozmoszszeretetét, mely ellentétes volt a gnosztikusok világmegvetésével. 375 A pogányok erőfeszítéseinek relatív igazolására idézi Irenaeus az Apostolok Cselekedeteiből Pál és Barnabás szavait: "Ő az előző korszakban megengedte, hogy a pogányok mind a maguk útját kövessék. Bár akkor sem maradt bizonyíték nélkül, mert jót cselekedett: az égből esőt és termékeny időt küldött számotokra, s bőven adott eledelt és szívderítő italt" (ApCsel 14,16-17). A szentírási helyet Irenaeus arra értelmezi, hogy Isten nem hagyta azért magukra a pogányokat sem, beléjük oltott valamilyen gondolatot önmagáról. Nincs szó semmilyen "ős-kinyilatkoztatásról". Mindaz, amit a pogányok Istenró1 tudtak, az csak sejtelem volt, vélemény (doxa, gnómé), ami a krisztusi kinyilatkoztatás után jelentéktelenné vált, főleg nem szolgálhat többé a pogányok mentségére. A pogányokat azonban elérheti még Isten irgalmassága, de a gnosztikusokat soha. A pogányok mítoszait nem is látja Irenaeus annyira veszedelmeseknek, mint a gnosztikus mítoszokat, mert a pogány mítosz kitalálás, mely magán viseli a hiányosság minden jegyét. Éppen ezért ártalmatlanabb. Az Ószövetség minden olyan helyét, ahol az istennév számban áll, Irenaeus - Szent Pált követve - szigorúan mono teisztikus értelemben veszi, mert a gnosztikusok éppen ezekre a helyekre alapoztak nagyon sokat. 
Az eretnekség a pogányság kiúttalanságának örököse az egyházatya szerint, mert a gnószisz ugyanabba az állapotba tér vissza, melyben a pogányság megrekedt. Az eretnekek Homéroszt tekintik "prófétájuknak", 378 tőle kölcsönzik az anyagot mítoszaikhoz. A gnosztikusok ugyan nagyra vannak logikájukkal, de még az átvett mítoszokkal is szakszerűtlenül bánnak. A végtelenségig tovább szövögetik azokat, az eredeti neveket önkényesen kicserélik, hogy azután saját mítoszaikként adják elő őket. Praktikáikban sem nagyon különböznek a pogányoktól, Istent nemcsak félreértik, de félre is értelmezik, beszennyezik magukat a pogány ünnepeken való részvétellel, esznek a bálványáldozati lakomák asztaláró1.379 Oly elvakultak istenellenes lázadásukban, mint a gigászok a görög mítoszokban. Platón istenfogalmával sokkal vallásosabbnak tűnik náluk. A gnószisz Irenaeus szerint a pogányság epigonja. A mítoszokkal való szabad bánásmóddal, az istenellenes lázadással Irenaeus a gnoszticizmus két igen lényeges jegyét adja meg. 380
A gnószisz csak azért öltözik be a mítoszba, hogy azután filozófiaként lépjen fel. Ezért helytelen a gnósziszról úgy beszélni, mintha az csak mítosz lenne, sokkal helyesebb a gnósziszról, mint mítoszról beszélni. Ez annyit jelent: a gnószisz a tudás mítosza. A mítosz a gnoszticizmusban a filozófia mellett a vallási tapasztalat objektivációjának egyik formája csak. A gnosztikus mítosz jellegzetessége a "visszaemlékezés" (anamnészisz, recognitio). Ebben az üdvösség útját kereső ember önmagára emlékezik vissza, az Isten megtalálása pedig azonos az ember önmagára találásával. A gnosztikus kinyilatkoztatás mindig a jelenhez kötődik. Maga a kinyilatkoztatás, a kinyilatkoztatás tudása, közlése, felismerése, mind-mind egyetlen mozzanattá olvad össze.
Az egyházra azért volt nagyon veszedelmes a gnoszticizmus, mert a gnosztikus ember önértelmezését a Szentírásba is beöltöztették a filozófia mellett. Az apokrifekből ismert fogás, hogy a feltámadt Krisztus "titkos tradíciójára" hivatkoztak, melyet csak kevesekre bízott, s eme külön kinyilatkoztatás letéteményeseinek magukat tekintették a gnosztikusok. Ezzel kétségbe vonták azt, hogy a kinyilatkoztatás tételes tanúja és magyarázója az egyház. Ezért tekintette Irenaeus a gnósziszt minden tévtannál veszélyesebbnek. Voltak olyan gnosztikus csoportok, melyek látszólag igazhitűeknek tűntek, valójában azonban színlelők voltak.  A gnoszticizmust Irenaeus az ortodox tan torz formájának tekinti, mert minden tévtanító az egyházból vált ki. Kerdo eredetileg nem volt eretnek, hanem azzá vált, Valentinosz az egyiptomi egyháztól szakadt el, s jött Rómába. 383 A herezist az ortodoxia torz formájának tekinti az egyházatya, amivel azt kívánja hangsúlyozni: az eretnekségben szakadás történik, szétszakad valami, ami eredetileg egybetanozott. Irenaeus felfogása nem zárja ki azt a feltevést, hogy a szakadást valami "külső" behatolása idézi elő, valami idegen elem okozza. Ez azonban már nem foglalkoztatja, mert a szakadást előidéző, az egyházba behatoló idegen elem soha nem tartozott az egyházhoz. A gnószisz eredetével sem foglalkozik Irenaeus, mert az már túlmutat a szakadás tényén, az történelmi és nem dogmatikus kérdés. Az egyházatya minden gnosztikus vezérrel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy eredetileg az egyházhoz tartoztak, és utólag távolodtak el az egyházi tanítástól. Ez a mozzanat azért olyan fontos számára, mert mutatja, hogy a gnosztikus szektaalapítók mind későbbiek az apostoloknál. Kerdo akkor lépett fel, amikor Hygillius volt Róma püspöke, Péter nyolcadik utóda; Markión Anicetus püspök korában lépett fel, aki Péter tízedik utóda volt. Ezért nem fellebbezhetik meg azt, amit például Lukács írt, mondja Irenaeus, Markión evangéliumkritikájára célozva. Még a második keresztény nemzedék is régebbi a gnosztikus szektaalapítóknál. A második keresztény nemzedéken Irenaeus azokat a püspököket érti, akikre az apostolok bízták Krisztus tanítását. Római Szent Kelemen levele sokkal régebbi, mint bármilyen gnosztikus hamisítvány. Szent Polükarposz a hit sokkal megbízhatóbb tanúja, mint Valentinosz, vagy Markión. 384 Az eretnekségről rajzolt irenaeusi képben minden herezis ősszerzője Simon mágus és tanítványa Menandet; tőlük ered minden változat. A herezis Irenaeusnál az a furcsa jelenség, mely az egyházból kiindulva távolodni kezd az egyháztól, s közeledik a pogányság felé. Ennek megfelelően az egyházatya az eretnekséget nem önálló jelenségként kezeli, hanem csak keresztény eretnekséget ismer: „Valentinosz előtt nem voltak valentinianusok, Markión előtt nem voltak markioniták, se más efféle gonosz gondolkodású alakok…”. 
Minél jobban hasonlítottak az eretnekek egyes tantételei, szokásai a nagy egyház tanításához, szokásaihoz, annál veszedelmesebbeknek ítélte azokat Irenaeus, mert a hívők számára annál nehezebb volt különbséget tenni. A felületi hasonlóságok megtévesztőek voltak, miközben mély ellentéteket takartak. Elegendő Markión "egyházára" gondolni, mely rivalizált sokáig a római egyházzal.
Mivel a gnószisz lázadást hirdetett a régi istenek ellen, ezzel egy időben pedig a lázadó ember isteni mivoltát prédikálta, érthető, hogy lázadása fokozottabb mértékben irányult az Ószövetség Istene ellen. A gnosztikusok és az ószövetségi Isten között kibékíthetetlen ellentét volt, a gnószisz ezért is nem tudott felvirágozni a zsidóság mellett, csak a kereszténységgel párhuzamosan. A gnoszticizmus szembeállította a Megváltót az ószövetségi teremtő Istennel, a Teremtő és Megváltó így a gnosztikus lázadás drámájának szereplői lettek. A gnoszticizmus egyházias hangzású prédikációval biztosította sikerét, amiben Irenaeus ördögi cselt látott. 
A gnoszticizmusnak szüksége volt ugyan a keresztény Megváltó eszméjére, de az a kérdés, mennyire tudta kisajátítani saját céljaira Jézus Krisztus alakját. Ez azért is érdekes, mert Jézus Krisztus alakja annyira nem gnosztikus az evangéliumokban és a keresztény tradícióban, hogy, ha a gnószisz fel akarta használni, akkor alapos átértelmezésre volt szükség. A nagymértékű átalakítás viszont leleplezte a gnosztikusokat. Ez szerencsés tény volt az egyházra nézve. A gnosztikusoknak eleve nem lehetett igazi krisztológiájuk, mert nem tűrték Jézus emberi valóságát, azt mindenhogyan látszattá degradálták. Ugyanakkor a Szentírásban mindenütt elhagyták a Khrisztosz (Felkent) kifejezést, helyette a mitikus "ember" (anthróposz fogalmát használták. Ezt a behelyettesítést csodálatraméltó exegetikai buzgalommal valósították meg. Ahhoz, hogy Jézusból gnosztikus megváltót faragjanak, a következő elvi tételeknek kellett érvényt szerezni: az üdvözítő nem lehet a zsidó Isten fia; Jézus az ismeretlen isten gyermeke; Jézus elfogadása egyet jelent minden eddigi isten tagadásával, Jahvét is beleértve; a megváltás kegyelme előre elrendelés függvénye. A gnosztikusok csak a Szentírással tudták legitimálni magukat a keresztények előtt, exegézisükben azonban ezoterikus és exoterikus beszédmódot alakítottak ki, másként szóltak a beavatottakhoz és a beavatatlanokhoz. A beavatottak nem árulhatták el "a titkot" az avatatlanoknak. A titoktartás fegyelme a gnosztikus egyházban a hívek két osztályát választotta el egymástól, nem a pogányokat a keresztényektől, mint a nagy egyházban.
A gnosztikusok önszántukból nem különültek el az egyháztól, az egyház közelében szerettek maradni, mert ez a közelség biztosította mozgalmuk sikerét. Az egyháznak azonban el kellett taszítania őket magától, ha nem akarta saját romlását. Az egyházban, az egyéni igényektől függetlenül, mindenki számára ugyanazt hirdették: a hivatalos prédikáció jelentette a mindenki számára érhető egyetlen fokozatot. A gnosztikusok ezt használták ki, itt kezdtek "árnyalni". Azt hirdették magukról, hogy természetüknél fogva jobban átlátják a kinyilatkoztatás mélyebb összefüggéseit, aminek következtében magasabb rendű üdvösséget is ígérhetnek beavatottjaiknak. A tökéletesebbeknek tökéletesebb üdvösséget is ígértek. Nem bocsátkoztak soha nyílt polémiába, csupán azt hangoztatták, hogy "a tömeg", a "pszikhikoi", úgysem értené meg őket. Minthogy írásmagyarázatukat inspirációra vezették vissza, az exegézis a gnosztikusoknál sokszor szövegírással egyenlő, azonnal kinyilatkoztatásnak is számított. Feltételezték, hogy a fokozatos tudás struktúrája megfelel a Szentírás struktúrájának.
A szentírási szövegek többértelműségét tétellé tették exegézisükben, és a Szentírás egészére kiterjesztették A korlátlan allegorizálás azután lehetővé tette számukra, hogy bármilyen állításukat a Szentírásra vezessék vissza. 388 A gnosztikusok "réteges" Szentírása, melyben az egyes szövegrétegek eredete, értéke igen különböző volt, megfelelt az egy egyházban élő, de különböző tudásfokozattal rendelkező keresztényeknek, hiszen az egyház struktúra így megfelelt a Szentírás struktúrájának. A "réteges" Szentírás többértelmű Szentírást jelentett a gnosztikusoknál.
Vajon túlértékelte-e Irenaeus a gnosztikus exegézist? A kérdést főként azért lehet feltenni, mivel a gnosztikus megváltástan nemcsak a bibliai könyveket vette igénybe, hanem a pogány költők, filozófusok, orvosok, asztrológusok műveit is. A gnószisz olyan hermeneutikai rendszer volt, mely magyarázati elveit nem fogalmazta meg. Éppen ezért volt veszélyes. Irenaeus ugyan limlomnak tekintette a gnosztikus exegézist, de éppen azért szerette volna a Szentírás körüli vitát dűlőre vinni, mert gyakorta olyan fél eretnek csoportokról volt szó, melyek nem akartak elszakadni az egyháztól, de az egyház szentírás-magyarázati elveit elutasították. Az apostolokat és Jézust a gnosztikus kinyilatkoztatás forrásának tartották, de soha nem vizsgálták meg az egyház és a Szentírás egymáshoz való viszonyát. Hallgatólagosan elfogadták tekintélynek a Szentírást, mint olyat, mely az "ismeretlen isten" (agnosztosz theosz) kinyilatkoztatását tartalmazza. A gnosztikusok tehát magyarázatlan tekintélyként fogadták el csupán a Szentírást, mert a magyarázat nélküli tekintély lehetővé tette a saját magyarázatot, mint tekintélyi értelmezést. Egy olyan Szentírás, melyhez tekintélyi magyarázat társul, lehetetlenné tette volna önkényes exegetikai mutatványaikat. 389 Mire vállalkozik velük szemben Irenaeus? Arra, hogy kifejtse a Szentírás és az egyházi-tekintélyi szentírás-magyarázat egymáshoz való viszonyát, hogy bebizonyítsa, csak az a tanítás számíthat szentírási eredetűnek, ami az egyházi tanítással összhangban van. Ha ugyanis ezt sikerül bebizonyítania, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy bármilyen biblikus szókészlettel adják elő a gnosztikus tant, annak lényegében semmi köze a Szentíráshoz.
A gnoszticizmus minden új mítosz iránt hallatlan érdeklődést tanúsított, ugyanakkor eme szellemi "frissessége", falánksága szüntette meg szellemi önállóságát. Az új mítoszokban az önigazolását kereste, az állandó mítoszkölcsönzésben viszont hallgatólagosan lemondott önállóságáról. Az új mítoszokkal való önigazolás és az eredetiség látszatának fenntartása tette szükségessé az állandó hermeneutikát. A gnoszticizmus, mint szellemi mozgalom, csak az állandó hermeneutika révén maradhatott fent, csak ebben tudta fenntartani magát. Ez olyan állandó exegetikai folyamat, amely soha semmilyen végleges eredményre nem jut. Nem állított semmit, hanem mindent csak értelmezett, átértelmezett. Saját "anyaga", tartalma nem volt, de mindenhez volt "módszere", "kulcsa", legalábbis „tolvajkulcsa” mindenképpen.
A gnosztikusok támaszt találtak az allegorikus exegézisben. Az allegorikus módszer a vallásosság jele volt önmagában, annyit jelentett: valaki egyetért a hagyománnyal. Alkalmas eszköznek bizonyult azonban arra is, hogy a régi értelmezés révén új eszméket, gondolatokat is elismertessenek. Az allegorikus exegézist úgy is tekinthetjük, mint a felvilágosult görög gondolkodás óvatosságát, mely nem akart gyökeresen szakítani a régivel, hanem csupán saját jogait biztosítja a tiszteletreméltó régivel szemben. Az allegorikus exegézis így a régi vallásosságot és az új tudományosságot egyaránt szolgálta, és pontosan ezért felelt meg annyira a gnosztikusok céljainak. Így fenntarthatták a hagyományos szövegekkel való harmonizálásuk, a tekintéllyel való összhang látszatát. Erre a gnoszticizmusnak nagy szüksége volt, ha nem kívánt lemondani a sikerről. A tradícióval való teljes szakítás ugyanis egyet jelentett az életképtelenséggel. Az allegorikus exegetikai módszer birtokában a gnosztikusok elsősorban a Szentírás homályos helyeire vetik rá magukat. 'Eljárásukat Irenaeus nem exegézisnek, hanem "eiszegészisznek", azaz, belemagyarázásnak nevezte.
Mivel a gnosztikusok formálisan hivatkoztak a Szentírásra, azért még nem kell azt gondolni, hogy a Szentírást ténylegesen a kinyilatkoztatás forrásának tekintették. Erről szó sincs. A Szentírásra való hivatkozás csak külsőséges kellék volt, az ősi szövegekró1 nem mondhattak le a korszellem miatt. Valójában a gnosztikus iskola mindenkori tanítójának tanítása számított hiteles kinyilatkoztatásnak. Az egyházban az egyszer adott kinyilatkoztatás ismeretéről volt szó, a gnosztikusoknál a gnószisz tudásáról. A gnószisz mindig csak jelen kinyilatkoztatást ismer, melyet önmagával azonosnak tart.
A gnosztikus számára nem létezett olyan írás, melyet ne tudott volna gnosztikus írásként olvasni. Ez azért volt lehetséges, mert bármit olvasott is, az mind indítást adott neki, "emlékeztette", megerősítette véleményében, minden, amit megírtak, az a gnószisz tanúja volt szemében. A gnosztikusok allegorikus exegézisének sajátos jegyei voltak, mivel nem arról volt szó náluk, hogy egy szöveg szó szerinti értelme mellett találtak egy második-, harmadik jelentést, hanem arról, hogy egy szöveg általuk kiderített jelentését tartották az egyetlen lehetséges, igazi értelmezésnek. A saját eszmék idegen művekben való felfedezése nem volt más, mint tervszerű, tudatos félremagyarázás, mert semmit sem akartak történelmi értelemben felfogni. A gnosztikus tehát bármely szöveg értelmét magából merítette, és azt egy szöveg kizárólagos értelmének tekintette. A történelmi szövegek így mind egy dologról beszéltek, ami egyet jelentett azzal: nem mondanak semmit. Ez az eljárás nem volt más, mint a szövegértelmezés és mítoszköltés határainak teljes elmosása.
A fenti szempontokon túl, ez a hermeneutikai szemlélet érintette a Biblia szövegének egészét, nemcsak egyes helyeit, eltorzította és meghamisította a két Szövetség kapcsolatát, megsemmisítette egységét.
Az ismertetett gnosztikus olvasási mód lett a gnosztikus írások szerkesztési elve. Az apokrifeket, himnuszokat, ódákat, mítoszokat eleve úgy írták meg, hogy értelmük csak a gnosztikus allegorikus exegézis segítségével deríthető ki. A Szentírás tanulmányozására voltaképpen az igazi gnosztikusnak nincs is szüksége, hiszen ő nem szorul a Szentírásra, hanem a Szentírás szorul az ő magyarázatára. 
A tanítás szempontjából feloldhatatlan az ellentmondás a gnószisz és az Ószövetség között, de ennek ellenére, mint "anyagot", a gnosztikusok sokkal jobban kedvelték az Ószövetséget, mint az Újszövetséget. Az Ószövetség nyelvezete, kifejezésmódja sok szempontból nagyon megfelelt a gnoszticizmusnak, rengeteg exzegetikai lehetőséget kínált. Ez azt jelentette, hogy az allegorikus exegézis közvetítésével jobban tudták ötvözni mítoszaikat az ószövetségi perikópákkal. Nemcsak ószövetségi szövegek elfogadásáról volt szó, hanem azok átalakításáról is. Az Ószövetségből elfogadták ugyan részleteket, de az Ószövetség Istenre -, a teremtésre -, Izrael történetére vonatkozó tanítását teljesen elvetették. A tartalom és a kifejezőeszközök viszonyának fellazítása jellegzetes gnosztikus módszer volt. Miközben állandóan hadakoztak az Ószövetség tanításával, egyre több bizonyítékot merítettek belőle saját tanaikhoz. Az Ószövetség Istenét a gnosztikusok ellenségének tekintették, aki a gonosz demiurgosszal azonos, aki gátolja a gnosztikus eljutását a teljességbe (pléróma). Jézus küldetését abban látták, hogy az ő feladata a zsidó Isten műveinek lerombolása, mint azt Szaturninosz tanította.
Nagyon szerették magyarázni Prométeusz mítoszának mélységeit, hiszen lázadóról volt szó, aki a gnosztikus mintaképe volt. A mítosz gnosztikus exegétája természetesen nem Zeusz, hanem Prométeusz oldalára állt.
A lázadók iránti rokonszenvük érvényesült az Újszövetség értelmezésében is. A bűnbeesésnél a kígyónak pozitív szerepet tulajdonítottak, mert tudást közvetített, felvilágosította Évát, kinyilatkoztatást adott, s ez a kinyilatkoztatás ellentétes volt Jahve parancsával. A bűnbeesés mozzanata egyébként is igen fontos volt a gnosztikusok számára, mert azt bizonyította, hogy Jahve irigy, féltékeny, rosszindulatú, el akarta zárni az ember elől a tudás forrását. A gnosztikus exegézis a kígyónak ugyanúgy pozitív szerepet tulajdonít, mint az eredeti iráni mítosz, s így a kígyó a gnosztikus Megváltó előképévé válik. A Teremtés könyve gnosztikus magyarázója Káinnal ugyanúgy rokonszenvezett, mint Prométheusszal, mert Káin a lázadó típusa, akinek áldozatát Jahve elutasította. Éva "bölcs igéket" mondott Ádámnak, amikor rávette a lázadásra. Az Ószövetségben azok a gnosztikusok előképei, akiket Jahve elvetett: Éva, Káin, Ézsau, Koré, a szodomiták Jahve kegyeltjei mind "testies" emberek voltak, mint Jákob, Izsák, Ábrahám, Dávid, Mózes. Mérhetetlen részvéttel volt a gnosztikus exegéta az egyiptomiak iránt, akik Jahve gonoszsága következtében lelték halálukat a tengerben, irigységének áldozatai lettek. Milyen következtetéseket vontak le mindebből? Azt, hogy Jézus Krisztus pontosan azok Megváltója, akik fellázadtak az Ószövetség Istene ellen.
A példák eléggé megmutatják, hogy a gnosztikusok valóban nem mélyebb értelmet kerestek az Ószövetségben, hanem teljesen új értelmet adtak annak. Minden eddigi szentírás-magyarázat érvénytelenségét a Jn 10,8-ra hivatkozva igazolták: "mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok, rablók",
Jézus kinyilatkoztatásának - a gnosztikus felfogás szerint - annyi köze van az Ószövetséghez, mint a kígyó kinyilatkoztatásának Jahve tilalmához, mely tilalommal el akarta zárni az ember elől a tudás forrását. Az Ószövetség érvényesítése az Újszövetség magyarázatánál teljesen lehetetlen a gnosztikus exegéta szerint, mert elhomályosítja az Újszövetség gnosztikus értelmét. Jézus megváltóként megszabadítja az ártatlan Ádámot a gonosz Isten büntetésétől. Júdás is pozitív, gnosztikus hőssé vált (lásd Júdás evangéliuma gnosztikus írást), mert felismerte az igazságot, nevezetesen azt, hogy Jézus el akarja ferdíteni a törvényt, s végrehajtotta "az árulás misztériumát", amivel szerintük nagy hasznára lett az emberi nemnek.
Ezt a szentírás-magyarázatot Irenaeus így jellemezte: a gnosztikusok szétszednek egy királyt ábrázoló mozaikot, hogy azután egy kutya képét rakják ki a mozaikkövekből.

Ezután lássuk, mit tanított Irenaeus a Szentírásról és annak, értelmezéséről. A főbb gnosztikus eszmék áttekintése azért volt szükséges, mert azok nélkül Irenaeus felfogása nem érthető, minthogy az egyházatya saját álláspontját a gnosztikus álláspont ellentéteként vázolta. A minden új eszmére éhes, minden irányban nyitott gnosztikus rendszerekkel szemben olyan zárt rendszert alakított ki, amely már néha szinte akadályozza, hogy következetlenségek nélkül tárja fel az egyházi tanítás és szentírás-magyarázat összefüggéseit.
Irenaeus mindenekelőtt a Szentírás tökéletességét mutatja be. Az Írás értelme, jelentése világos, szilárd rend van benne. Értelemszerűek összefüggései, kibontható belőle a valós értelem, és az elhatárolható a gnosztikusok által belevitt "természetellenes értelemtől", mert minden egyes helynek megvan a maga súlya az Úr rendjében, azaz, az üdvrendben. A Szentírás könyvei "az igazság könyvei", szemben az apokrifekkel, melyeket a gnosztikusok használnak. A titkos hagyományra való hivatkozás kizárt. A két szövetség Istene egy és ugyanaz, Jézus Krisztus a megígért Messiással (Felkent) azonos. A test feltámadása szentírási tanítás, amit nem lehet gnosztikus módon, allegorikusan értelmezni. 395 A Szentíráson alapuló egyházi tanítás, szemben a gnosztikus ezoterizmussal, nyilvános tanítás. Akik az igazság szabálya (regula veritatis = regula fidei) nélkül magyarázzák a Szentírást, a filozófusok szektáihoz (hairészeisz) hasonlítanak, melyek véleményeket képviselnek és vitatnak. Egy-egy kérdést nem újabb kérdések felvetésével lehet megoldani, mert a kétértelműséget újabb kétértelműség nem oszlatja el, hanem az egyértelmű szentírási helyre való hivatkozás. 397 Az exegézisnek a világos szentírási helyekből kell kiindulnia, ahogyan azt az egyházi szentírás-magyarázat teszi. Aki a Szentírást helyesen kezeli, az elhatárolja magát az eretnekségtől, s az egyházhoz csatlakozik, mivel megbizonyosodik róla, hogy a Szentírás az egyházi tanítás hiánytalan dokumentuma. Meg kell jegyezni, hogy mivel Irenaeus a Szentírás tökéletességéből és érthetőségéből indul ki, s mert a lehető legélesebben szembe akar szegülni a gnosztikus allegorizálással, annyira a szó szerinti értelmezéshez ragaszkodik, hogy következetlenségekbe sodródik, mivel számára is kikerülhetetlen az allegorikus exegézis. A Szentírás megbízhatóságát és tökéletességét abban látja, hogy minden embernek egyforma és egyformán elérhető üdvösséget kínál. A Szentírás egyértelmű és egymással összhangban levő helyei megsemmisítő érvet jelentenek az állandóan variálódó gnosztikus mítoszokra. Irenaeus végkövetkeztetése az, hogy a gnosztikusokat saját tanaikból és az emberi értelemből lehet megcáfolni. A szentírási érv és az észérv közel áll egymáshoz Irenaeusnál, mert az egyházatya alaptétele az Írás értelmessége és a magyarázat értelmessége. Aki a Szentírást nyílt szívvel, tárgyilagosan olvassa, és aki azt az egyházi értelmezés fényében szemléli, az már megtalálta a gnószisz cáfolatát.
A Szentírás megbízhatóságáról és tökéletességéről vallott irenaeusi felfogásnak megfelelően, az egyházatya exegetikai elvei a következőkben foglalhatók össze: az Írás szövegét nagy figyelemmel kell olvasni; az egyes fogalmakat tisztázni kell, párhuzamos szentírási helyekkel kell értelmükre fényt deríteni, azaz a Szentírást elsősorban a Szentírással kell magyarázni: a példabeszédeket a Szentírás egészéből kiindulva kell értelmezni. Jézus egy évnél valamivel többet töltött tanítással, tanításánál követelmény volt, hogy minden emberi életkornak megfelelő legyen, átíveljen minden történelmi korszakon. Irenaeus felfogása a krisztusi tanításról megfelel az üdvösségről vallott felfogásának, mindkettő egyetemes. Jézus tanításával és életével azáltal lett az emberiség Megváltója, hogy a teljes hasonlóságot vállalta az emberrel, magára vette az egész emberi életet. A gnosztikusok szerint Jézus ifjú volt, Irenaeus szerint idősebbnek kellett lennie, mert különben nem élte volna a teljes emberi életet.
Irenaeus természetesen az Ó- és Újszövetség közötti folytonosság kimutatására törekedett. A Jézusra vonatkoztatható ószövetségi helyek fontosak voltak számára. A szűzi születés bizonyítékát látta a Zsolt 132,11. versében: "Testedből emelek utódot trónodra". A kifejezéseket óvatosan kezelte, szerinte az Úr ezt ígérte Dávidnak: testének gyümölcséből utód lesz majd, a messiáskirály. Irenaeus azért fogalmaz óvatosan, mert a jövendölés így nem zárja ki, hogy a Messiás asszonytól való születésére lehessen értelmezni. Nagy figyelmet kellett szentelni azoknak a szentírási helyeknek, melyeket a gnosztikusok saját nézeteik alátámasztására vettek igénybe. A gnosztikus interpretáció céljainak kitűnően megfeleltek pl.: azok az ószövetségi helyek, ahol az Elohim (= istenek, erősek) kifejezés előfordult, vagy az Újszövetségben a 2Kor 4,4, ahol Szent Pál azt mondja, hogy a Sátán e-világ fejedelme. Az Elohim istennevet politeista értelemben magyarázták, az idézett Szent Pál-i helyből pedig a teremtett világ silányságára, megvetendő voltára következtettek. Mivel a gnosztikusok tagadták, hogy az Ószövetség valamit is tudhatott előre Krisztusról, Irenaeus az ellenkezőjét bizonyítja. Az Iz 45,l - ben Kürosz helyett Kürioszt olvasott, Jézus Krisztusra vonatkoztatva így a prófétai szöveget, a Teremtés könyve l,l-et szintén arra értelmezi, hogy ott az isteni Ige általi teremtésről van szó.
Térjünk vissza még az allegorikus értelmezés kérdésére. Az egyházatya elvileg ellensége az allegorikus szentírás-magyarázatnak, mert az a szöveg értelmét korlátlanul kitágíthatja, sőt meg is változtathatja. Ennek ellenére maga Irenaeus is alkalmazza az allegorikus értelmezést, nemcsak a tipológia eszközeivel él. Nem arról van szó, hogy helyenként öntudatlanul allegorizálásba csúszik, mert nagy biztonsággal és gyakorlottsággal használja az allegorikus magyarázat lehetőségeit. Hogyan lehetséges, hogy az az Irenaeus, aki a gnosztikusok allegorikus szentírás-magyarázatát elveti, maga is ugyanahhoz az eszközhöz nyúl?
Valóban, az egyházatya sem korlátozza csak azokra az ószövetségi szakaszokra az allegorikus exegézist, melyek eredetileg is allegóriákként íródtak. Láttuk, hogy a gnosztikusok az Ó- és Újszövetség közti ellentmondás kimutatására használták fel az allegorikus exegézist, és segítségével ellentétes előjelű előképsort hoztak létre az Új szövetséghez, mint amely az egyházban már elfogadott volt. Ez az eljárás kényszerítette rá Inneaust, hogy ugyanazzal az eszközzel küzdjön, mint amivel ellenfelei rontják az Ószövetség és az egyházi igehirdetés hitelét.
Krisztus előképeinek sorozata már meglehetősen szilárd rendet alkotott a keresztény irodalomban. A tipológia párhuzamba állította Krisztust Ádámmal, Ábrahámmal, Dáviddal, Mózessel. A tipológikus értelmezésnek szigorúbb szabályai voltak, mint az allegorikusnak. A tipológiát az különbözteti meg az allegóriától, hogy a tipologikus értelmezésben összehasonlított két dolog, vagy személy közül legalább az egyiknek történelmi realitással kell rendelkeznie az allegóriánál ez nem szükséges, ott a leghalványabb analógia is elegendő összehasonlítási alapul. Az allegória önmagában szinte parttalan összehasonlítási lehetőségre épül, végtelenségig folytatható metafora. Az allegória lemond a történelmi, valós megfelelésekről, megelégszik az eszmei kapcsolatokkal, tényleges és vélt hasonlóságok alapján kapcsol össze eszméket.

A kérdés az, mi különbözteti meg Irenaeus allegorikus exegézisét a gnosztikusokétól? Az, hogy az irenaeusi allegória a krisztológiai tipológiából sarjad, amelyet már Szent Pál megalapozott. A krisztológiai tipológia szabályozóan hatott az allegorikus módszerre, csak egy irányban fejlődhetett, a krisztológiai előképek által meghatározott úton. A gnosztikusok éppen ettől akartak szabadulni, mert pontosan a krisztológiai tipológia lerombolása árán tudtak volna szabad kezet nyerni egy autentikusan gnosztikus Krisztus-kép kialakításához. Az Újszövetséget Irenaeus nem értelmezi allegorikusan, így exegetikai módszere eleve kötöttebb, regulázottabb, mint gnosztikus ellenfeleié. Irenaeus exegetikai módszere középutat jelent a zsidók szó szerinti írásmagyarázata és a gnosztikusok teljesen önkényes allegorézise között. A teljesen szó szerinti exegézis, mely egy adott szöveget konkrét történelmi összefüggéseiben értelmez, gátolja idegen eszmék későbbi rávetítését a magyarázott szövegre. Ahogyan az Ószövetség szó szerinti értelmezése szűkítette a messiási értelemben vehető szentírási helyek körét, ugyanúgy gátolta Irenaeus szó szerinti Újszövetség-értelmezése a gnosztikus eszmék szentírási talajra való átültetését. Igaz, hogy az Ószövetség veszít történelmi önállóságából a tipológia javára Irenaeusnál is, de az egyházatya soha nem forgatja ki az eredeti szövegeket.

Minthogy a Szentírás értelmezését Irenaeus az egész egyház ügyének tekintette, kérdés, milyen jelentőséget tulajdonított az egyéni tehetségnek, meglátásnak, leleménynek? A kérdés indokolt, mert az ellenfél táborában igen sokat bíztak az egyéni ötletekre, felfedezésekre, belátásokra. A gnosztikusok individualisták voltak. Ha figyelembe vesszük Irenaeus felfogását a Szentírás tökéletességéről és elégségességéről, akkor máris azt válaszolhatjuk: nem sokat. Az Írás tökéletességéről és elégségességéről vallott felfogását azonban még elvileg sem lehet korlátlanul érvényesíteni. Miért? Mert az egyházatya maga is tudta, hogy a Szentírásban vannak olyan helyek, amelyek értelmezésén az egész egyház fáradozott eddig és még mindig fáradozik. Tisztázatlan kérdések vannak a példabeszédek értelmezése közül, számos feladat vár megoldásra az üdvtörténet összefüggéseinek feltárása terén, részletesebb magyarázatot kíván az ember üdvösséghez való viszonya. Azt azonban elutasítja, hogy a mélyebb megértés minőségileg magasabb rendű lenne a Szentírás eddigi értelmezésénél, azt is tagadja, hogy a mélyebb megértés ezoterikus ismeret lenne. Ha röviden akarjuk megfogalmazni álláspontját: bárhogy legyen is, az exegetikai eredményeket nem tekinti egyéni teljesítményeknek. A Szentírás mélyebb megértése nem jelent mást szerinte, mint az egyház hitének jobb, átfogóbb megértését, ami mindenkinek hasznára válik. Azt nem vonja kétségbe, hogy egyesek esetleg jobban behatolhatnak valamilyen szöveg értelmébe, jobban megérthetnek dolgokat, de azt tartja, vannak olyan dolgok, melyeket csak Isten tud. Isten misztériumait az ember annyival kevésbé ismeri, amennyivel kisebb, mint Isten. Azt kell kutatni, amit Isten az ember elé tárt. A Szentírás tartalmi elégségessége nem jelenti azt, hogy bármilyen kérdést meg lehet válaszolni belőle, vagy bármit ki lehet olvasni belőle. Ez azért is lehetetlen, mert a Szentírás számos dologról nem beszél, így például nincs szó benne Isten teremtés előtti tevékenységéről, a Fiú Atyától való származásának módját sem ecseteli részletesen, nem ad kifejezett tanítást az anyag természetéről. Ezekre a kérdésekre Istennél van a válasz, az ember nem felelhet rájuk magától. A Szentírásban azt és annyit találunk, ami és amennyi az ember üdvösségéhez szükséges.

Hiábavaló a Szentírás olvasása a mindentudás vágyával. Krisztusba vetett hittel, a próféták alázatával kell olvasni, kérni kell Istent, hogy megértéséhez adja meg a próféták bölcsességét. 
Amikor Irenaeus hamis exegézissel csatázik, akkor az alapvetően téves gondolkodásmóddal is küzdelmet folytat. A téves gondolkodásmód pedig az Istennel, világgal szembeni hamis magatartás kifejeződése. A gnosztikusok korlátlan igényt támasztottak a tudás területén. Az igazi gnosztikus nem "valamit" tudott, hanem mindent tudott. Eme korlátlan igény nem állt arányban az ember tényleges képességeivel. A pneumatikosz-gnosztikosz azért siklott át könnyedén a Szentírás szövegén, mert "minden tudott". Irenaeus éppen azt hangsúlyozza, hogy az Írás maga szab határt eme mindentudásnak, amit a homályos helyek megmagyarázásának nehézségei bizonyítanak. A gnosztikus úgy lépett fel, mint aki végérvényes magyarázatot nyújt Istenre, a világra, az ember rendeltetésére. A gnosztikus mítosz nem ismert lehetetlent, gátlástalanul beszél a világ teremtése előtti teljességről (pléróma), melyről, a Bibliát véve alapul, végső soron semmit sem lehetett tudni. Irenaeus már csak azért sem tartotta igaznak a mindentudást közvetítő kinyilatkoztatást, mert Isten nem is világosíthatta fel úgy az embert mindenről, ahogyan a gnosztikusok állították. Az ember reális képességei miatt nem lehetséges mindentudást adó kinyilatkoztatás. Isten és ember nem mérhető össze, ezért nem közölhetett mindent az emberrel, hanem egyes dolgokat fent kellett tartania magának, de Isten nem is volt köteles mindent az ember tudtára adni, amit az tudni kívánt. Az igaz Isten felülmúl mindent, tudásában az embert is felülmúlja, még a kinyilatkoztatás Után is. 

A hamis gnószisszal szembeállítja Irenaeus az igazi gnósziszt: A fentiekből nyilvánvaló az egyházatya azon törekvése, hogy az igazolatlan gnosztikus tételekkel szemben ellenőrizhető, bizonyítható állításokat sorakoztasson fel. A Szentírás mellett mindig hivatkozik az apostoli tradícióra és az igazság szabályára (regula veritatis). Az apostoli tradíció az apostoloktól ered, fennmaradt a jelenig, s az egész világon egységes. Az egyházatya, amennyiben a Szentírás elégségességét vallja, ugyanakkor állítja, hogy a tartalma az apostoli tradíció, egyszerre abszolutizálja és relativizálja a Szentírás jelentőségét az egyház javára. Mit jelent ez? Kifelé, a gnosztikusok által vallott titkos, szóbeli hagyománnyal szemben, a Szentírásnak, mint írásnak, abszolút érvényt tulajdonít. A Szentírás jelenti ebből a szempontból azt az egy, kizárólagos tradíciót, melyet az egyház kanonizált. Amikor Irenaeus a Szentírás mellé veszi még az apostoli tradíciót, az igazság szabályát, akkor pedig a Szentírás összes lehetséges értelmezését relativizálja az egyházi értelmezés javára. Ez annyit jelent: a Szentírást csak az egyház hite közvetítésével lehet helyesen értelmezni. Röviden összefoglalva Irenaeus elgondolásának lényegét: megemeli a Szentírás tekintélyét a gnosztikusok áltál képviselt állítólagos "titkos tradíciókkal" szemben, a Szentírással szemben pedig megemeli az apostoli tradíció és az egyház hitének tekintélyét. A kizárólagos tekintélyű Szentírással szemben nem lehet más titkos tradíciókra hivatkozni. A Szentíráshoz kapcsolódó apostoli tradícióval és hitszabállyal pedig, melyek exegetikai szabályozók, lehetetlenné teszik, hogy a Szentíráshoz gnosztikus magyarázatokat fűzzenek.

A Szentírás és az apostoli tradíció Irenaeusnál igen közel áll egymáshoz. A tradíciónak azért van tekintélye, mert azok a „barbárok, azaz, az első keresztények, az apostolokat is beleértve, akik hittek Krisztusban, nem papírra írták az üdvösség evangéliumát, hanem a Szentlélek írta a szívükbe, s azt gondosan megőrizték.” Ez a felfogása magyarázza, miért mondja helyenként Irenaeus magát a Szentírást az igazság szabályának. 
Az egyházatya már műve legelején leszögezi, hogy a Szentírás értelmezése kezdetben egységes volt. A sokféle, egymásnak ellentmondó értelmezés a herezis következménye, a herezis pedig mindig későbbi, mint az ortodoxia. Az egységes szentírás-magyarázat elve az egyházban található, mert az egyház ismeri az üdvrendet, az üdvrend ismerete pedig az írásmagyarázat alapja. "Az igazi gnószisz az apostolok tanítása, az egész világon elterjedt egyház eredeti rendszere, a püspökök utódlása szerint Krisztus testének karaktere, akikre az apostolok, bárhol is voltak, az egyházat rábízták (quibus... Ecclesiam tramderunt); az igazi gnószisz az Írások hamisítatlan megőrzése és tökéletes kezelése által jutott el hozzánk, sem bővítést, sem csonkítást nem szenvedve; olvasásuk hamisítatlan, értelmezésük legitim, gondos, veszélytelen, mentes a blaszfémiátó1... ". Az eretnekek arra törekednek, hogy semleges választóvonalat húzzanak az egyház és a Szentírás között, annak érdekében, hogy az írások "mélyebb értelmének" feltárását maguknak tartsák fenn, s így növeljék tekintélyüket az egyház és a Szentírás kárára.
Amikor Irenaeus a tradícióra, mint Szentíráson kívüli magyarázó elvre hivatkozik, akkor látszólag ugyanúgy gondolkodik, mint ellenfelei, akik szintén a Szentíráson kívüli titkos hagyományt tették meg exegetikai elvvé. Mind Irenaeus, mind ellenfelei íratlan hagyományt vallanak az Írás értelmezése zsinórmértékének. Van azonban egy lényeges különbség. Irenaeusnál a Szentírás és az apostoli tradíció egyházon belüli valóságot jelentenek kölcsönösen egymásra utalnak. Irenaeus el sem tudja képzelni, hogy a Szentírással szemben az apostoli hagyománnyal lehetne érvelni! Az apostoli hagyománynak segítő szerepe van az exegézisben. Az apostoli tradíció ugyanazt tartalmazza lényegében, mint a Szentírás, a Szentírás pedig nem más, mint az apostoli hagyomány írásban rögzített, kanonizált formája. Itt mutatkozik meg Irenaeus és a gnosztikus exegéták különbsége: az egyházatya eredendően összetartozónak tartja a hagyományt és az Írást, a gnosztikus pedig utólag húzza rá az evangéliumra a mítoszt. A gnosztikus a titkos hagyomány nevében tér el az evangéliumtól, Irenaeus pedig arra az apostoli hagyományra hivatkozva utasítja vissza az eltérést, melynek konkrét formája a jelenben az egyházi igehirdetés, az egyház hite. A Szentírásnak, exegézisnek, igehirdetésnek az egyházban a jelenben is összhangban kell lenniük, mert kezdetben is összhangban voltak.
A nyilvános, folyamatos tekintélyre támaszkodó szentírás-magyarázat Irenaeusnál kritériummá vált az olyan gyakorlattal szemben, mely egy időben, vagy egymás után, ugyanazon szövegekre hivatkozva különböző tételeket proklamált, ellentmondó állítások tanújául idézve a Szentírást. Irenaeus nem akarta kivenni a gnosztikusok kezéből a Szentírást, mint Tertullianus, csupán a helyes értelmezést kívánta biztosítani. Vitába szállt ellenfeleivel, abban a reményben, hogy talán meg tudja győzni őket, esetleg meg tudja változtatni gondolkodásmódjukat, vissza tudja vezetni őket az egyházba. 415 Az érvelés meggyőző erejébe vetett hit, az optimizmus, apologéta vonás Irenaeusnál. Bizalommal tárta a Szentírást az eretnekek elé, rámutatva szövegösszefüggéseire, továbbá arra a tényre, hogy a Szentírást csak az apostoli-egyházi hagyománnyal együtt lehet helyesen értelmezni. Irenaeustól örökölte az egyház a meggyőződést, hogy a Szentírásnak ekklesziális értelme van. A Szentírás ekklesziális értelme gyakorlatilag azt jelenti: minden egyénileg elért exegetikai eredményt az egyházban kezdettől fogva folyamatos szentírás-értelmezésbe kell illeszteni, azt kell vele gazdagítani. A szentírás-magyarázat terén minden egyéni belátásnak összhangban kell lennie az egyház aktuálisan vallott hitével és az igehirdetést kell szolgálnia.
A Szentírást, az apostoli tradíciót, az egyházi igehirdetést Irenaeus egy és ugyanazon tradíciófolyamat mozzanataiként értelmezte. Az egyház hitét, az apostoli tradíciót, a Szentírást ezért nem lehet egymással szemben kijátszani. Úgy látta az egyházatya, hogy az üdvtörténettel Isten maga semmisítette meg a mitikus képzelgéseket azzal, hogy amit Isten magáról, a világról, az emberről közölni akart, azt érthetően, mindenki szántára felfoghatóan nyilatkoztatta ki. A Szentírás maga is az igazság szabályáról (regula veritatis, kanon tész alétheiasz) sarjadt, az igazság szabálya pedig az ortodoxia kritériuma, teljessége, határa.
A Szentírás tökéletesen foglalja össze az igazságot, ugyanakkor az igazság kritikus zsinórmértékét is szolgáltatja. A Szentírást azonban valaki az igazság zsinórmértékének ismerete nélkül is forgathatja, azaz, olvashatja anélkül, hogy megkeresztelkedett volna, de csak akkor marad "az igazság teste" (to tész alétheiasz szóma), ha az igazság szabálya szerint olvassák. A keresztények megkeresztelkedésükkor nem magát a Szentírást kapják az igazság szabályaként, hanem a hitvallást. Ez a hitvallás vezeti biztos úton a szentírás-magyarázatot. Külön-külön sem a Szentírás, sem a hitvallás nem merítik ki az igazság teljességét, de mindkettő az igazság kánonjának konkrét lecsapódását jelenti. Aki az igazság kánonját ismeri, az mindent tud Irenaeus szerint, ami az egyházban vall. Így, amit Irenaeus az igazság kánonjának, vagy az igazság szabályának nevez, nem meríthető ki önmagában sem a hitvallással, sem a Szentírással, de mindegyiket áthatja, s érthetővé teszi. Az igazság szabályának elsősége van a hitvallással és az írott evangéliummal szemben is, és egybeesik az apostoli megbízatással. Ha nem így lenne, senki sem ismerné az igazság zsinórmértékét. Irenaeus nemegyszer nyilatkozik úgy, hogy az újszövetségi szent írók irányítószempontja műveik megírása közben hitvallásuk volt. Nem véletlen, hogy az igazság szabályát szent írásmagyarázó elvnek vette fel. Az igazság szabálya azonos mindazzal, amit az egyház hisz, az egész, áttekinthető kinyilatkoztatott igazsággal, amit "mennyei hitnek" (fides ca.elestis) is nevez.  Az apostolok mindazt, ami a hithez tartozik, az egyházra bízták, az egyházban azt összegyűjtötték, az egyház pedig mindennek letéteményese lett. 420 Az igazság szabálya az egyház apostoloktól származó hite, mely hermeneutikai szempontból az apostolok hitével egyenlő. Az egyház hite az az egész, melyen keresztül minden összefüggésében és az egészhez való viszonyában szemlélhető. A hit szabálya, az igazság zsinórmértéke, az igazság szabálya azt a szabályozó elvet jelenti, melyet Irenaeus nagy művének minden könyvében érvényesít. Saját üdvtörténeti kategóriáit Irenaeus nem tekinti sajátosan antignosztikus fogalmaknak, hanem olyan egyetemes kategóriáknak, melyek egyedül képesek az egyház hitét megfelelően kifejezni.
Irenaeus nem az egyes hittételek elemzésével kezdte a vitát ellenfeleivel, mert nem akarta, hogy a párbeszéd valamilyen részletkérdésnél zátonyra fusson. Annak az egésznek a tisztázását helyezte előtérbe, amit az igazság szabályának nevez, ami minden további hittétel alapja. Az igazság szabálya ugyanúgy nem lehet vita téma, ahogyan nem lehet vitatéma Krisztus és apostolainak tanítása, mert különben nincs vitathatatlan vitaalap. Támadhatatlan vitaalap nélkül minden további eszmecsere eleve kilátástalan és eredménytelenségre van ítélve.

Hogyan látta a gnosztikus kinyilatkoztatás tekintélyeit Irenaeus? A szektavezérek maguk írták az evangéliumokat, melyekben tulajdonképpen saját kinyilatkoztatásaikat, illetve tanításaikat adták elő. A szekta tagjai elfogadták a kinyilatkoztató mester tekintélyét, mert különben nem üdvözülnek. A mindenkori szektavezérek abszolút tekintélyre tartottak igényt, s éppen a tekintély abszolút igénylése veszélyeztette a tekintély folytonosságát a gnosztikus közösségekben. Minden gnosztikus tanító - Irenaeus jellemzése szerint - saját véleményének atyja és elöljárója, a mester tanítványa pedig a tanítás "javítója". A szektavezérek feltétlen tekintélyek, szuverének, de izoláltak. A tanítás tanítványok általi "javítása" pedig rácáfol a gnosztikus kinyilatkoztatás abszolút érvényére. Voltak keresztény gnosztikus szekták, melyekben nem vitatták el Jézus és egyes apostolainak kinyilatkoztatását, de Jézus személye, cselekedetei, kijelentései az ilyen szekták írásaiban is jelképekké halványodtak, gnosztikus allegóriákká váltak. Jézusnak annyiban nincs riválisa a gnosztikus körökben, amennyiben mindenkinél "erősebb", "jobb" tanítónak tartják. Karpokratész szerint Jézus tanítása "visszaemlékezés" volt, azt mondta el, amit egykor "a születetlen Atyánál" látott. Kerinthosz szerint Jézus olyan volt, mint a többi ember, csak okosabb, bölcsebb. A Jézus iránt megnyilvánuló gnosztikus tisztelet azonban csak látszat volt, mert igazában a gnosztikus nem tűrt tekintélyt maga fölött. A gnosztikus tanítók végeredményben magukat Jézussal legalább egyenlőnek, hozzá hasonlónak, de egyesek nála hatalmasabbnak tartották. Ezek azt hirdették, hogy az ő lelkük is a mennyei régiókban körözött a testi lét előtt, mint Jézus lelke, ugyanazt látták ők is, amit Jézus. Sőt, ha valaki e-világot Jézusnál is jobban meg tudja vetni, az még Jézusnál is kiválóbb lehet!
A gnosztikusok egyformán nem tudták elfogadni Jézus kijelentéseit és a Jézusra vonatkozó állításokat. A gnosztikus teológiai ismeretelméletük, antropológiájuk, és krisztológiájuk a történelmi, az egyház által hitelesnek vallott Krisztus-kép lerombolásához vezetett. Hiába ragaszkodott a gnosztikus a biblikus kinyilatkoztatáshoz, mert azt mindenhogyan saját tanítása igazolására használta fel. Ha a hiteles tanítás ismertetőjegye az apostoliság; akkor a gnosztikus éppen ezt nem tudta felmutatni. Jellemző, hogy a gnoszticizmus soha nem fogalmazta meg tudatosan, hogy miért és mennyiben tekintély számára Jézus, sőt időnként azt a meggyőződést fejezték ki, hogy a "tökéletes tudás" (perfecta agnitio) nem is származhat az apostoloktól, mert az ő korukban még nem volt "tökéletes gnószisz". Miután a gnosztikus tanító a korábbi gnószisz javítójaként lép fel, a javítást, kiigazítást pedig indokolni kellett, az indoklás rendszerint így szólt: az apostolok alapvető dolgokban tévedtek, ezért volt szükség a kiigazításra. 

Amikor a gnosztikus "titkos hagyományra" hivatkozott, akkor kivonta tanítását az ellenőrzés alól. Olyan tradícióra hivatkozott, melyet csak kevesek ismertek. A kevesek által ismert, kizárólag szóbeli hagyomány ellenőrizhetetlen is, bizonyíthatatlan is, a gnosztikusok mégis ezzel akartak bizonyítani mindent. A titkos tradíciónak más garanciája nem volt, nem is lehetett, mint a gnosztikus tanító személye maga. A titkos hagyomány tartalmaként a „kimondhatatlan misztériumot” jelölték meg, melyet az apostolok példabeszédekben, rejtélyekben hagyományoztak azokra, "akik felfogják az Atyát". A gnosztikusok, nyilván saját előnyükre, nyilvános és titkos tanításra osztották az apostoli tradíciót.

Hogyan mutatta ki Irenaeus, hogy a folytonosság a gnosztikus iskolákban nem is hasonlítható az egyházban levő apostoli folytonossághoz? Ha ezt ugyanis be tudta bizonyítani, akkor bebizonyította, hogy a gnosztikus iskolák nem kapcsolódnak a történelmi Jézus személyéhez, következésképpen nem is hivatkozhatnak rá, mint tanítójukra. Noha Irenaeus úgy tudta, hogy a nikolaiták szektájának alapítója a hét diakónus egyike volt, Nikolaosz, aki egyébként a gnosztikusokat az apostolokhoz kapcsolná, mégis Simon mágust tartotta a gnoszticizmus alapítójának. Simon tanítványa volt a szamaritánus Menander. Kerdo tanítványa volt Markión. Irenaeus azonban általában minden gnosztikust Simon mágus követőjének tekint.

Meg kell jegyeznünk, hogy a 2. század első felében a hagyomány és utódlás nem központi jelentőségű fogalmak a keresztény írásokban, illetve, bármily különös, a valentinianusok írásaiban merülnek fel szakkifejezésekként. Így szerepelnek már Ptolemaiosz Flórához írt levelében. A hagyomány és utódlás a gnószisz előtti, s a gnoszticizmustól független szóhasználatban, nem annyira a tanítás tartalmi továbbadását jelentették, hanem a tekintély beiktatását a közösségbe a "rábízás" cselekménye által. A hagyományozás jelentősége elsősorban a tekintéllyel való felruházásban állt, a tekintélyek közötti folytonosság megteremtésében.
Miután a gnosztikusok álláspontja az volt, hogy a kinyilatkoztatás közvetítőinek láncolatában ők a legfontosabbak, a leghitelesebbek, a presbiterek, az apostolok, végül maga Krisztus is tudatlan volt, sürgőssé vált a keresztény tanítás tanúinak egyenes ági leszármazását kimutatni. Ez annyit jelentett: a tanítás jelenlegi képviselőit kapcsolatba kellett hozni a kezdet mértékadó személyiségeivel, meg kellett rajzolni a konkrét személyekhez kapcsolódó rábízás (paradoszisz, traditio) folyamatát. Ezen a ponton is a gnoszticizmussal szemben vázolja fel gondolatmenetét Irenaeus. Mivel a gnosztikusok először beszéltek hagyományról, folytonosságról, utódlásról, azért, hogy elsőbbségüket és sikerüket biztosítsák, ezért Irenaeus arra törekszik, hogy megcáfolja őket, igényeik alaptalanságát kimutassa. Az egyházatyára is ragadt valami a gnosztikusok vitatkozó módszeréből, fel merészelt tenni minden kérdést, de a saját gondolatmenetével kapcsolatban felmerülő kérdéseket nem mindig válaszolta meg. 

Irenaeus szerint az igazi gnosztikusok és pneumatikusok az apostolok voltak, akiket a Szent Lélek leszállásakor tökéletes tudás (agnitio perfecta) töltött el, mindegyikük egyformán ismerte Isten evangéliumát. Megbízatásuk, hivataluk a Szent Lélek működésének eredménye. Amit a gnosztikusok maguknak igényeltek, azt Irenaeus az apostolokra ruházza. A tudásbeli egyenlőséget és egyöntetűségét hangsúlyozza azért, hogy a gnosztikusok ne válogathassanak az apostolok tekintélye között, egyiket tekintélyesebbnek tartva a másiknál, végül szembeállítva őket egymással. Ezután bemutatja annak az útnak az egyes állomásait, melyen a kinyilatkoztatás elérkezett az ő koráig. A kinyilatkoztatás Mózesen, a prófétákon, Jézus Krisztuson, az apostolokon, az egyházon átkerült a jelen birtokába. A törvény meghirdeti (annuntiat) azt, amit a próféta előre rurdet (praeconat); ám amit a próféták előre hirdettek, azt Krisztus nyilatkoztatja ki (revelat), az apostolok pedig hagyományozzák, rábízzák (tradunt) az egyházra, az egyház pedig elfogadja, hiszi (credit). A kinyilatkoztatás történelmi útjának csúcspontja Jézus Krisztus.
A hagyományozás folytonosságát Róma városa mutatta a legmintaszerűbben. Nem szabad elfelejteni, hogy Róma az eretnekvezérek zarándoklatainak is célpontja volt. Róma egyháza volt a legnagyobb, Jeruzsálem után a legősibbnek számított, különleges tekintélye volt, mert két apostolt tisztelt mártírjaként, Pétert és Pált, s a legismertebb egyház is volt. Ha az apostoli folytonosságot Rómára vonatkozóan sikerül kimutatni, Irenaeus gondolkodásmódja szerint, akkor azt a többi egyházra is ki lehet terjeszteni. Ha pedig az apostoli folytonosság Rómában és a többi egyházban megvan, akkor abból következik, hogy az aktuális egyházi igehirdetés tartalmában az apostoli igehirdetéssel azonos. 
Irenaeus önmagát is beállítja az utódlás láncolatába. Az egyházatya Polükarposz tanítványának tekinti magát, Polükarposz pedig apostoltanítvány volt, „sokakat ismert azok közül, akik még látták az Urat”. Polükarposz püspök volt, magas kort ért meg, alkalmas személynek bizonyult a folytonosság illusztrálására. Meg kell azonban jegyezni, hogy Irenaeus a tanítványság, de nem a püspöki jogutódlás révén kapcsolja magát Polükarposzhoz.433 Az egyházatyánál a folytonosság és utódlás íve a múltba visszafelé, Krisztus felé emelkedik, a csúcspont az apostolok és Jézus tekintélye. A gnosztikusoknál fordítva, az utódlás íve a jelen felé emelkedik, a legújabb gnosztikus tanító személye a legjelentősebb. Irenaeus tudta, hogy ő ebből a szempontból soha nem lehet egyenrangú Polükarposszal, aki apostoltanítvány volt. Apostoltanítványoknak nevezi Irenaeus a presbitereket. Ezeket a presbitereket nehezen lehet azonosítani annak a presbiternek a körével, aki János apostol tanítványa volt. A presbiter; aki János apostol tanítványa és antimarkionita prédikátor volt, még a harmadik keresztény nemzedékhez tartozhatott. Irenaeus Papiasz révén került kapcsolatba azokkal a presbiterekkel, akikről beszél. A presbiterek hagyománya nem jelent semmilyen különös írásos vagy íratlan hagyományt, egyébként is, a tradíció ortodox körökben mindenütt, és a történelem minden pontján, Irenaeus szerint azonos. Kissé idealizált az a történelemkép, melyet az egyházatya a gnoszticizmussal szemben formált meg.
A kezdetben és kezdettó1 fogva meglevő, tökéletes hagyomány eszméje elfogadott volt a késő ókorban, nem is nagyon szorult bizonyításra. Ez előnyös volt Irenaeus számára a gnosztikusokkal folytatott polémiában. Az egyházatya olyan történelmi pontig tudott visszavezetni mindent, ami az egyházban volt, ameddig a gnosztikusok történelmileg nem tudtak visszamenni, így nem is tudták igazolni magukat Jézussal és apostolaival. Irenaeus még saját antignosztikus érveit is az apostoloktól származtatta, akik, mint mondotta, előre látták a majdani eretnekségeket. Az egyházatya hangsúlyozza a hagyományozás történelmi folyamatának megfordíthatatlanságát, így a kezdet még nagyobb jelentőséget kapott, mert egyszerisége még döntőbbé válik. A gnoszticizmust illetően szembetűnővé válik a kezdet és a jelen közötti kontraszt, az egyház vonatkozásában pedig a kezdet és a jelen harmóniája. Az egyházban, az irenaeusi képlet szerint, változatlanul hagyományozták az igazságot, az idők váltakozása nem jelentette a tan változását.
Irenaeus a Krisztus és a jelen egyháza közötti történelmi időtáv csökkentésére törekedett. A presbiterek hagyományát vallotta, mely szerint Jézust meglehetősen idős korában feszítették keresztre. Több szempont is indokolta, hogy magáévá tegye ezt a hagyományt. Ez az elgondolás összhangban állt az egyházatya azon alapeszméjével, hogy Krisztus az emberi élet egészét, annak minden állomásával együtt, magára vette és megszentelte. Alkalmasnak bizonyult e hagyomány abból a szempontból is, hogy ellentétes volt a gnosztikus doketizmussal, mely azt tartotta, hogy Jézus ifjú volt. Jézus magas életkorának feltételezése és elfogadása révén kisebbedett az időtáv a kezdet és a jelen között, ami nem elhanyagolható szempontot jelentett Irenaeus számára. Krisztus keresztre feszítését így későbbre kellett tenni. Irenaeusnak ezért az elképzeléséért némi áldozatot kellett hoznia, mert a keresztre feszítés így nem Tiberius uralkodása alatt történt, hanem Claudius alatt, a kánoni tradícióval ellentétben. 
Hogyan egyeztethető össze Irenaeus nézete a kezdetben adott, tökéletes tradícióról a fejlődés tényével? Kritikátlanságnak, vagy egyszerűen naivságnak lehet minősíteni?
Ilyen kérdések ugyan felvethetők, de ha ezekkel be is érnénk, lemondanánk Irenaeus megértéséről. Valamiképpen Irenaeus is a kezdet és a saját jelene közti fejlődést kívánta megmagyarázni. Adva volt a kezdet, a krisztusi tanítás, az apostoli tradíció, a jelenlegi egyházi igehirdetés. Ugyanakkor adva volt a krisztusi tanításra, az apostoli tradícióra hivatkozó, de az egyházi igehirdetéstől eltérő gnosztikus prédikáció. E kettő eltérését, egymáshoz való viszonyát magyarázni kellett. Az egyházatya érthetővé akart tenni egy jelenséget. Arra a történelmi folyamatra ad teológiai magyarázatot, melynek során az egyházi tanítás eredetének és hagyományozásának viszonya tudatosult. A gnószisz megfosztotta a kinyilatkoztatást történelmi, "földi", "testi" jellegétől, hogy ezen az áron emelje magát az égbe. Irenaeus éppen az ellenkezőjére törekedett, történelmi érvelés formájában valósította meg az egyház önértelmezését.

Szemléletében az egyházi tanítás ama látóhatár alatt jelenik meg, mely egyben az üdvtörténet csúcspontját jelenti: a Krisztusban adott kinyilatkoztatás adja a végső meghatározottságát, ezért tökéletes már a kezdetben.
Hogyan látta saját kora egyházát Irenaeus? Nem tekintette sem a tökéletesek közösségének, sem az epigonok nemzedékének. A tökéletesek egyháza kifejezést a gnosztikus-pneumatikusok tartották fenn maguknak, akiket az egyházatya viszont az epigonok nemzedékének nevezett. Ők voltak azok, akik egyenesen a mennyből eredeztették magukat, hogy hangsúlyozzák a különbséget az apostoli egyház "földi" eredetével szemben. Az epigonok nemzedéke mindig újabb és újabb tanításból él, mert a tanok elöregednek közösségeikben. Az egyetemes egyházat viszont úgy ábrázolja Irenaeus, mint amely örökifjú, szűzi vonásai vannak, ifjúságát és szüzességét sértetlenül megőrizte, e vonásokat a változatlan Igazságtól kapta. Az apostoliság biztosítja az egyetemes egyház tekintélyét, Isten Lelke tartja fenn benne a hitet. A Szent Lélek az egyházban az Istenhez való felemelkedés eszköze, ugyanakkor az egyházra bízott "ajándék": "Ahol az egyház, ott van Isten Lelke és a Szent Lélek minden ajándéka". A Szent Lélek nemcsak az evangélium hirdetőjét világosítja meg, hanem befogadóját is, hogy megértse. Mert a gnosztikusok elvitatták az egyháztól a lelki adományokat, maguk azonban profetikus szerepben tetszelegtek, a Szent Lélek működését Irenaeus az egyház minden tagjára kiterjeszti: „az apostolokat és tanítványokat tényleg a Szent Lélek tette tökéletessé, az egyházban mindenki a Szent Lélek által lát, hall, beszél”. A Szent Lélek működését az emberben az egyházhoz tartozás biztosítja. A Szent Lélek minden isteni rendelkezést ismert kezdettó1 fogva, az emberek segítője volt, mellettük állt, megismertette velük a múltat, megmutatta nekik a jelent, kinyilatkoztatta a jövőt. A Lélek ajándékainak birtoklása így sokkal mindennapibb, szokványosabb, mint az ezoterikus-gnosztikus tanításban, de igényesebb és gazdagabb is. A karizmák az üdvözítő Isten olyan adományai, melyeket mindenki megkaphat. Ha a Szent Lélek működésének igazi tere az egyház, akkor abból az egyház igazi pneumatikus karaktere is következik, de az is, hogy nem az egyházhoz tartozó igazi keresztényeknek kell a gnosztikusok iskolájába járni, hanem fordítva.
Irenaeus Az eretnekségek ellen c. átfogó művében központi fogalommá vált a gnószisz, a tudás. Mivel a tudás az egyházatyánál nem pusztán tantételek, rendszerek ismeretét jelenti, hanem Istennel, a világgal, a többi emberrel szemben tanúsított magatartást is, igen lényegessé vált Irenaeusnál az igaz és hamis tudás megkülönböztetése. A magatartás és tudás közötti szoros összefüggés felismerése rendkívül fontos volt, mert a helytelen magatartást korábban lehetett észrevenni, mint a hamis tudást. A helytelen magatartásból viszont a hamis tudásra is lehetett következtetni.

A tudást ezzel Irenaeus relativizálta, az emberi viszonyulás függvényévé tette.
Az egyházatya két ponton támadta alapvetően a gnosztikusok tudását: 1. az üdvösségrő1 adott tanításuk nem isteni kinyilatkoztatás, hanem emberi kitalálás; 2. amit tudásnak neveznek, az valójában tudatlanság. A gnosztikusok magatartása azért hamis, mert nem a kinyilatkoztatás határozza meg, hanem saját magatartásukat teszik meg a kinyilatkoztatás meghatározójának. Irenaeus ezzel a kinyilatkoztatás manipulálása ellen tiltakozik. A gnószisz vonzóerejét a kevesek számára fenntartott, tudományos mázzal bevont tan biztosította. Aki a tant megismerte, az üdvözül, mert a gnosztikus-pneumatikusok táborába számítódik. Mi döntötte el azonban, hogy ki ismerheti meg a tant, bárki szabad elhatározása, vagy pedig az eleve elrendelés? A gnosztikus-pneumatikus jelleg ugyanis örök predestinációtól függ, nem szerzett, nem is elveszíthető kiváltság, hanem egyszerűen természet. Voltaképpen vagy mindenki eredendően gnosztikus, vagy senki sem válhat azzá. Ebből az is következik, hogy a tanításnak reális jelentősége nincs. A gnosztikus tanítás szerint valaki úgy "válik" gnosztikussá, hogy "visszaemlékezik", "ráébred" rendeltetésére, tudatosodik benne természete. Ez a gnószisz legmélyebb tartalma, melyben az önismeret és az istenismeret egy mozzanattá olvad össze. A gnosztikus mennyben öröktől fogva elrendelt üdvösségének merev tétele minden tanrendszerben alapvető volt. Eme általános predestinációs tételnek azonban ellentmondott a sokféle mitikus kifejezésforma. Ha valaki eleve üdvözült természet, mi szüksége annak a megváltásra? Ha az üdvösség a természettel adott, mi szükség megváltóra? Mégha a gnoszticizmus igénybe is vette Jézus alakját Megváltóként, valójában önmegváltást hirdetett. Az emberi akaratnak pedig semmi valós szerepet nem tulajdonítottak abban, hogy ki mivé válik, de ez ugyanúgy nem függ isteni elhatározástól sem.

Irenaeus természetesen tiltakozik az ilyen tudás igaz tudásként való feltüntetése ellen. Az üdvösség evangéliumát az egyházi tanítás tartalmazza. Az igazi tudás nem lehet más, mint annak az üdvösségnek az ismerete, melyre mindenki eljuthat. Az üdvözítő tudás Istentől ered, de az az emberhez méretezett ismeret. Nemcsak azt tudjuk róla, hogy Istentől származik, de azt az utat és módot is ismerjük, melyen eljutott hozzánk. Krisztus adta tanítványainak a "tudást", azaz, titkainak ismeretét. Mivel Istent csak Isten Beszédének közvetítésével lehet megfelelőképpen megismerni, mivel a teremtett világban nem találni hozzá arányos kifejezőeszközt, ezért Isten tulajdon Igéje által tanította az embereket. Ebben az értelemben az ószövetségi próféták is az igazi gnószisz birtokosai közé számítanak, mert őket Isten felvilágosította már előzőleg az üdvrendről. Ugyanígy igazi gnószisz birtokosai az egyház tagjai, akik az apostoli és egyházi tanítás részesei. Isten megnyilatkozása az egész teremtést és történelmet áthatotta. Szava által kinyilatkoztatta magát kezdettől fogva, legmagasabb rendű megnyilatkozása azonban a Fiú által történt, akiben emberi szóban nyilatkozott meg Isten Igéje.
A gnosztikusok nem rendelkeztek valós eszkhatológiával, a jövő nem is nagyon érdekelte őket, hanem a praeexisztentia, a testi lét előtti állapot. A prófétai tudás, mint előre tudás (prognószisz) már a zsidókeresztény-gnosztikus polémiában fontos érv volt, mert a prófétai prognószisz annyit jelentett, hogy a próféta Isten mindentudásából részesedett. Az érv megtalálható a kelemeni homiliákban, a Kelemen-regényben. Ha tehát Irenaeus a próféták tudását úgy jellemzi, hogy az kiterjed a múltra, jelenre, jövőre, akkor a prófétai tudást fölébe helyezi a gnosztikusok egyoldalúan a praeexistentiára irányuló tudásának.

A gnosztikus minden létezőre vonatkozóan felvilágosítást ígért: Irenaeus azonban úgy látta, hogy még a világ legegyszerűbb dolgai felől is hiába érdeklődtek náluk, nem tudtak választ adni, pedig a jelen világa az ember számára a bizonyíthatóság, az ellenőrizhetőség birodalma. A tökéletes gnosztikus tudás itt mondott csődöt és bizonyult csalásnak. Az az "ismeretlen isten" (agnosztosz theosz), akit a gnosztikusok prédikáltak, nem volt megismerhető sem az emberhez való viszonyából, sem a világhoz való viszonyából. Ha Istent megfosztják minden emberhez, világhoz fűződő viszonytól, megismerhetetlenné válik az ember számára, ismeretlen lesz, mert teljesen az emberi megismerés körén kívülre kerül, jelentéktelenné és semmitmondóvá válik az ember számára. Egy valamit nem vettek komolyan a gnosztikusok: az emberi tudás töredékes voltát. Velük szemben Irenaeus azt mondja: a kinyilatkoztatást ugyanúgy lépésről lépésre ismerjük meg, mint bármi mást. Amit a gnosztikus korlátozásként él meg, nevezetesen a lépésről-lépésre előrehaladó megismerést, azt Irenaeus lehetőségnek tekinti a kinyilatkoztatás emberi módon való, reális felfogásához. A gnosztikus mítosz oly mértéktelenül abszolutizálja az emberi tudást, hogy közben teljes tévedéssé válik, a gnószisz maga is a tudás mítosza lesz. Irenaeus szerint tudomásul kell venni, hogy a kinyilatkoztatás során Isten mindig tanító marad, az ember pedig mindig tanítvány lesz. Ettől az alapvető viszonytól nem lehet eltekinteni, nem lehet kitalálásokkal segíteni magunkon, mert az csak nehezíti az igazság felfogását. Amennyiben a gnosztikus magatartása az ember korlátlan tudásvágyának kifejeződése, ennyiben elfogadható, azonban nem fogadható el, ami viszont sajátos gnosztikus elképzelés, hogy az ember eme tudásvágyat maga elégítheti ki. "Ha pedig valaki, mindannak okát, amit kutat, nem lelné, fontolja meg, hogy ember, Istennél végtelenül kisebb, s olyan, aki részként kapja a kegyelmet, soha nem egyenlő, vagy hasonló az Alkotóhoz, nem is rendelkezhet úgy mindennek tudásával és ismeretével, mint Isten; akinek kezdete van, aki ma teremtett, az annyival kisebb is annál, aki nem teremtetett, akinek nincs kezdete; ugyanennyivel kisebb tudásban, az okok ismeretében annál, aki őt teremtette. Ember, nem vagy teremtetlen, nem is léteztél úgy együtt Istennel, mint tulajdon Igéje, hanem kiváló jósága következtében most teremttettél, lassan tanulod meg az Igétől Isten rendelkezéseit, aki téged alkotott". Noha az ember korlátozott tudáslehetőségekkel rendelkezik, szüksége van az üdvösségre, de minden kicsinysége, Istennel való összehasonlíthatatlansága ellenére is az a tudás illeti meg, amit Irenaeus kinyilatkoztatásnak nevez. Az üdvösség útján Isten beláttatja az emberrel tudatlanságát, mert ahhoz, hogy valaki az üdvösséget elnyerhesse, el kell hagyni a tévedést. Az igazi gnószisz Isten üdvtörténeti tetteinek ismeretét jelenti. A hamis gnószisz véli azt, hogy még Istent is megváltoztathatja, felülmúlhatja. A Fiú nélkül lehetetlen eljutni az Atya ismeretére, ezért az igazi istenismeret alapja az üdvtörténetben, a Fiú megtestesülésében van.

Isten egyetemes üdvözítő akaratával szemben hiábavalónak bizonyul a gnosztikus kiválasztottság és a keveseknek fenntartott üdvösség eszméje, mert Isten előtt minden ember egyenlő. Az eretnekség félreismeri mind az emberi természetet, mind az üdvrendet. Az egységes és értelmezhető üdvtörténet feltétele Irenaeus szerint abban jelölhető meg, hogy mind az Ószövetség, mind az Újszövetség Istene egy és ugyanaz legyen. Egy és ugyanaz az Isten legyen, Jézus Atyja és a Teremtő, hogy egy és ugyanaz legyen az egész üdvtörténet cselekvője, végrehajtója. Különben az üdvtörténet ugyanolyan kaotikussá válik, mint a gnosztikusok által lefestett világ, melyből nem lehet jóságos Istenre következtetni. Irenaeus is elismeri, hogy az üdvtörténetben mutatkoznak kitérők, de egésze mégis a tervező Istenről tanúskodik. Az ingadozásokat nem valamilyen alacsonyabb rendű istenség befolyása magyarázza, hanem az ember gyöngesége egyszerűen, aki csődöt mondhat. A tervszerűen végrehajtott üdvrend felöleli a teremtést és megváltást, minden egyes szakasza az Ige megtestesülésére irányul. Mivel az üdvrend az Ó- és Újszövetségbó1 megismerhető, mivel az emberi értelem előtt világosan tanúsítja Isten szándékát, semmi szükség a csak kevesek számára elérhető "mélyebb tudásra", aminek végeredményben nincs is valós tartalma. A gnosztikus hencegéssel szemben az egyházban tényleg vannak olyanok, akik mélyebben megértették Isten rendelkezéseit, és másoknak is feltárják az üdvtörténet titkait. A karizmatikusak azok, akik Isten titkainak értelmezői.

Irenaeusnak van egy fontos eszméje, amellyel még foglalkozni kell, s ez az anakephalmószisz. Az egyházatya ezt így foglalta össze röviden:

„Miután nyilvánvalóan bebizonyíttatott, hogy kezdetben Istennél létezett az Ige, aki által minden lett, aki mindig az emberi nemnél volt, az, az Atya által előre meghatározott időpontban, a végső időkben, teremtményével egyesülve, szenvedékeny emberré lett; ki van zárva mindazok ellenvetése, akik azt mondják: ha tehát akkor született, nem volt Ö azelőtt a Felkent (Christus). Bebizonyítottuk ugyanis, hogy Isten Fia nem akkor kezdett létezni, mert örökké létezett az Atyánál; hanem, amikor megtestesült, emberré lett, az emberiség hosszú kivetettségét (longam hominum expositionem in seipso recapitulavit) önmagában rövidítette le, rövidebb úton nyújtva nekünk az üdvösséget (in compendio nobis salutem praestans), hogy amit Ádámban elveszítettünk, azaz, az Isten képe és hasonlósága szerinti létünket, azt visszanyerjük Krisztus Jézusban”. Az anakephalaiószisz (= recapitulatio) annyit jelent, hogy Krisztus saját magában összefoglalja és lerövidíti az emberiség egész megelőző életét egészen Ádámig, s eme lerövidítés által üdvözíti az emberi nemet. A Krisztus általi lerövidítés összefoglalás is, mert az emberi élet egészét felöleli, az emberiség egész megelőző történetét, melyet Irenaeus a kitett gyermekek sorsához hasonlít. A megtestesülés az egész megelőző üdvtörténet összefoglalását jelenti. Ebben az összefoglalásban Krisztus alakjának ugyanolyan egyetemes jelentősége van, mint Ádám alakjának. Ahogyan Ádám kezdetben az emberiség feje, úgy Krisztus is az újjáteremtett, megváltott emberiség feje. Az Ige megtestesülése összeköti a kezdetet és a véget, az emberré válás által Isten mindkét szövetség Urának bizonyult. Jézus Krisztus földi élete az egész megelőző üdvtörténet tükre, összefoglalása, folytatódik benne az ószövetségi üdvtörténet, s beteljesedik. Isten azonban ellenkező előjellel foglalta össze a múltat Fiában. Ami addig a bűn miatt az átok, büntetés története volt, az immár az áldás és kegyelem története. Éppen ezért a megtestesülés újrakezdést is jelent. Az Ige megtestesülése, amennyiben Isten mindig is az ember üdvösségét akarta, folytatása az ószövetségi üdvrendnek, amennyiben azonban Ádám engedetlensége meghiúsította Isten üdvözítő akaratának érvényesülését, Krisztus engedelmessége újrakezdést jelent. Az Ige emberré válása ugyanúgy alapvető jelentőségű, mint az első ember; Ádám teremtése. Az emberré vált Ige a tudás fájával kapcsolatban elkövetett engedetlenséget a kereszt fáján tanúsított engedelmességével engesztelte ki. Krisztus magára vette a bűn és a kárhozat egész korábbi történetét, hogy azt összefoglalva, befejezve, az üdvösség történetévé alakítsa, helyre állítva Isten és ember eredeti kapcsolatát. A megtestesült Ige szolidáris volt Ádámmal, az Ádám által jelzett emberi természettel, egészen Ádám bűne büntetése, a halál vállalásáig. Az Ige a megtestesülésben egyesült teremtményével, de nem egyesült a teremtmény bűnével.
A Krisztus-Ádám párhuzamban vannak hasonló és ellentétes mozzanatok. 
Ezek hasonlóságukban és ellentétességükben feltételezik és magyarázzák egymást, de semmiképpen sem szakíthatók el egymástól. Ádám Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Krisztus Isten Igéje és Fia, aki Isten képével egy. Ádám olyanná akart válni, mint Isten, de Isten parancsának megszegésével, noha az lett volna hivatása, hogy engedelmeskedjen a Teremtő szavának és azt kövesse. Krisztus, a második, az új Ádám vállalta Ádám hivatását, engedelmes volt, s magára vette Ádám engedetlenségének büntetését, a halált is. Az irenaeusi anakephalaiósziszt a bűn miatt meghaló, és az engedelmességből halált vállaló első és második Ádám hasonlósága, különbsége hatja át. Krisztus és Ádám éppen a halálban találkozik, noha más előjele van Ádám halálának, más előjele van Krisztus halálának. Ádám büntetésből hal meg, halála csupán a bűn végét jelenti: Krisztus engedelmességből és az ember iránti szeretetből hal meg, halála az üdvösség kezdete. Az Ádám bűne miatt meggyalázott emberi sors Krisztusban válik dicsőségessé. Ahogyan Ádám bűnének egyetemes jelentősége lett az utódokra nézve, mert bűne büntetését minden utódja elszenvedte, úgy lett egyetemes jelentősége Krisztus halálának, aki a büntetést feloldotta.
Az anakephalaiószisz- tannak fontos a pneumatikus aspektusa is. A megtestesülés és kereszthalál, feltámadás Krisztus működésének olyan mozzanatait jelentik, amelyek összefoglalják és lezárják a múltat, miközben jövőt is nyitnak, és Krisztus megváltó művét a Szent Lélek elküldése terjeszti ki a jövő emberiségre. A megváltás, az "anakephalaiószisz", az ember istenképiségének helyreállításában áll. A Ter 1,26 szerint az ember Isten "képére és hasonlatosságára" teremtette. Az egyházatya felfogásában a "képmást" még a bűn sem szüntette meg, de a "hasonlóságot" Ádám elvesztette a bűn után. Ennek magyarázata abban van, hogy "kép" maga a "Logosz", az Ige, a "hasonlóság" pedig a Szent Lélek, aki távozott a bűnös emberből.
Jusztinosz nyomán Irenaeus ugyanúgy kidolgozza az Éva-Mária párhuzamot, mint az Ádám-Krisztus párhuzamot. 
Irenaeus az anakephalaiószisz - tannak szinte minden elemét örökölte a megelőző keresztény irodalomból, de az Ádám-Krisztus párhuzamnak mégis ő adott fogható szilárd formát, és az üdvtörténet értelmezőeszközévé alakította. Nem véletlenül, hiszen a gnosztikusok éppen Ádám lázadásában jelölték meg az üdvösség kezdetét, mert engedetlenségével fordult szembe a rosszindulatú demiurgosszal. Irenaeus ezen a ponton kívánta a legszilárdabb alapokra helyezni üdvtörténeti teológiáját. Krisztus a beteljesülés és a kezdet, rajta keresztül nyílik kilátás a múlt és a jövő felé, ő a valós érintkezési pont Isten és ember között, az ő megváltó művéből lehet legjobban megismerni Istent. A Megváltó személyében jött az emberhez a lehető legközelebb Isten, magában az emberi természetben nyilatkoztatta ki magát az embernek. Ugyanakkor "ismeretlen Isten" is maradt abban az értelemben, hogy maradt benne valami, ahogyan az ember számára mindig is maradni fog, ami felfoghatatlan, ismeretlen, mert a végtelen Istent a véges ember kimerítően nem képes felfogni. A kinyilatkoztatásról azonban fel kell tételezni, hogy a korábban ismeretlen Isten ez által akarta magát megismertetni az emberrel.

A keresés és kutatás jogosságát elismerte Irenaeus. Azt is elfogadja, hogy a már megtalált igazságot még jobban, még mélyebben fel lehet fogni, de csak akkor; ha a múltat, az üdvrend részleteit bárki a Krisztusban megvalósult teljességen keresztül kutatja, mert különben nemcsak érthetetlen az előtörténet, de sok esetben értelmetlennek is tűnhet. Ha valaki nem ismeri az igazság szabályát, keresheti Istent, de nem fogja megtalálni, mert kutatása nem a hit kifejeződése lesz, hanem az emberi öntörvényűségé.457 A gnoszticizmus szabad kutatása el nem kötelezettséget jelent, noha Isten már felismerhetően elkötelezte magát az ember üdvözítése mellett, ezért nem találhat tulajdonképpen semmit az ilyen kutatás.

A hit Irenaeus szerint nem más, mint az üdvösség megismerésének eszköze. Az üdvösség ismeretére azonban csak úgy lehet eljutni, ha az ember józanul értékeli önmagát, elismeri gyöngeségeit, korlátait, ha hagyja, hogy Isten Isten legyen, s nem akar a helyére tolakodni, hanem nyitott füllel és nyílt szívvel figyel kinyilatkoztatására. Ahhoz az igaz gnósziszhoz, melyet az egyházatya hirdetett, egészséges értelemre és hitre van szükség, az a tudás az üdvösséghez szükséges dolgok ismeretét foglalja magában.
Irenaeus nem törekedett újszerűségre, azért sem, mert a hallatlan újdonság, a kimondhatatlan misztériumok a gnosztikusok programján szerepeltek. Az egyházatya mindig a látható világ rendjére, a teremtés keretében megvalósuló üdvrendre figyel. Tudatosan nem lépi át azokat a határokat, melyek a teremtményi értelem területét veszik körül. Irenaeus kifejezetten üdvtörténeti teológiát alkotott, melyben a csúcspontot a megtestesülés-megváltás alkotja, végpontját pedig a feltámadás jelenti. Mint Jusztinosz, úgy Irenaeus is vallotta az ezeréves birodalom eszméjét, várta elérkezését. Nagyon nagy jelentősége lett gondolkodásában az egyháznak, mely a kinyilatkoztatás befogadója, őrzője és megbízható közvetítője. Nemcsak az Ó- és Újszövetség közti folytonosság volt lényeges számára, hanem tisztázni kellett az Újszövetségben összefoglalt krisztusi kinyilatkoztatás, az apostoli tradíció, az egyházi igehirdetés egymáshoz fűződő kapcsolatát. Irenaeus az egyszer s mindenkorra adott, felülmúlhatatlan, megváltoztathatatlan kinyilatkoztatás teológusa, a katolikus egyház mértékadó tekintélye lett, amennyiben világosan rámutatott az egyház és a szentírás-értelmezés összefüggései re. A Szentírás az egyház könyve, ezért nem lehet a Bibliára hivatkozva érvelni az egyházzal szemben. Az Újszövetség, az apostoli tradíció, az egyházi igehirdetés mind egy és ugyanazon tradícióáramlás mozzanatait jelentik, valamennyiben a Krisztusba és az üdvrendbe vetett hit fejeződik ki.


