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Cuvânt înainte

Abordarea temei, menţionată în titlul cărţii de faţă, este mai mult decât
modestă în literatura de specialitate românească. Autorul chiar afirmă că
„de fapt, o literatură exegetico-teologică, extinsă, axată pe opera petrină,
nu există în literatura românească” (p. 21). Există unele comentarii, este
adevărat, pe textul Epistolelor soborniceşti ale Sf. Petru1, dar o lucrare de
anvergură, de teologie biblică, axată doar pe tema eshatologiei petrine nu
se găseşte în spaţiul biblic românesc.2 Aşadar, tema de faţă se înscrie ca
fiind necesară în ceea ce înseamnă analiza teologiei petrine, cu precădere
Eshatologia.
Lucrarea începe cu un capitol de Introducere, în care autorul prezintă
metoda de lucru, relevanţa temei pentru literatura de specialitate, punând un
accent important pe stadiul actual de cercetare a temei, cu precădere în literatura biblică românească. Capitolul respectiv conţine şi o referire specială
la bibliografia axată pe tema „Eshatologia Epistolelor 1–2 Petru” (pp. 17–20),
însemnând un aport special la familiarizarea cititorului, sau a specialistului,
cu problematica subiectului care urmează a fi tratat.
Autorul a decis analiza ambelor Epistole, deşi contribuţia lor în ceea ce
priveşte Eshatologia este inegală. Raţiunea abordării ambelor Epistole a fost,
însă, intenţia Păr. Iliuţă Popa de a oferi o imagine cât mai completă asupra
Amintim în acest sens: Ioan Mircea, Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru (introducere şi
comentarii) teză de doctorat, în GB XXXII,(1973) nr. 9–10, p. 887–1053. Comentariul aceluiaşi
autor la Epistola 2 Petru este analizat la nivelul unei simple monografii, având mai mult o
tentă omiletică, şi mai puţin ştiinţifică. Lucrărilor părintelui Ioan Mircea se adaugă, apoi,
teza de doctorat a Părintelui Nicolae Crângaşu, A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului
Apostol Petru. Introducere, Comentariu şi Teologia Epistolei, Cluj-Napoca, Ed. Alma Mater,
2005 şi care constituie o bună analiză exegetico-teologică a întregii Epistole 2 Petru. Acestora
li se adaugă alte câteva studii şi articole, menţionate de către autorul lucrării de faţă în
cap. „Stadiul actual al cercetării” (pp. 21–22).
2
Cele două studii existente, cel al Pr. Valeriu Drăguşin, „Eshatologia în Epistolele
soborniceşti”, din Ortodoxia, XL (1988) nr. 2, 1988, p. 114–123, şi cel al Pr. Prof Dionisie
Stamatoiu, „Eshatologia în Epistolele soborniceşti”, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1–4, 2003,
pp. 21–28, ating doar tangenţial problema Eshatologiei petrine.
1
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modului în care Apostolul Petru înţelege Eshatologia creştină, în toată complexitatea ei, ca fenomen ultim al istoriei creaţiei, care va schimba desăvârşit
statutul existenţial al întregului Univers.
Capitolul cu titlul „Paternitatea Epistolei 2 Petru – paternitate a eshatologiei petrine” (pp. 23–46) reprezintă o componentă isagogică a lucrării, în care
autorul a încercat să fundamenteze paternitatea petrină a Epistolei 2 Petru,
explicând unele asemănări evidente, care există între Epistola 2 Petru şi alte
Epistole din Canonul Noului Testament, în special Epistola Iuda, adesea
socotită, în cercetarea de specialitate, ca fiind un material care a stat la baza
compunerii Epistolei 2 Petru. Obiectivul acestei analize este argumentarea
faptului că Eshatologia pe care o descoperim în Epistola 2 Petru este una
eminamente petrină, iar acest fapt decurge din paternitatea apostolică evidentă a autorului Epistolei.
Autenticitatea Epistolei este bine analizată şi argumentată de către autorul
cărţii de faţă în cele trei subcapitole, în care accentul este pus pe explicarea asemănărilor dintre 2 Petru (cap. 2–3) şi Epistola Iuda: „Cui aparţine Eshatologia
din 2 Petru?” (pp. 26–33), „Dovada autenticităţii eshatologiei petrine: teorii
privind raportul dintre cele două Epistole” (pp. 31–37) şi „Argumente pentru
autenticitatea eshatologiei petrine” (pp. 38–46). Asemănările nu se limitează
doar la nivelul lexicului, ci şi la modul de înşiruire şi de aranjare a ideilor şi
a temelor teologice, la felul de caracterizare a falşilor profeţi, precum şi la
modul cum se fac referiri la Vechiul Testament.3
Cât priveşte capitolul „Contribuţia Epistolei 1 Petru la conturarea
Eshatologiei petrine”, acesta prezintă o analiză exegetico-teologică a
câtorva pasaje din Epistola 1 Petru, cu toate că ea nu are ca temă principală
Eshatologia. Autotul subliniază idei precum: realitatea şi iminenţa Parusiei
Domnului („sfârşitul a toate s-a apropiat” – 4:7); cele două lumi, pământească, în care creştinii se simt ca nişte „străini” şi „călători” (1:2; 2:11) şi cea
veşnică spre care creştinii tind mereu (1,4.7; 4,13; 5,4); judecata viilor şi a
morţilor (1:5); viaţa după moarte (4:6); sfârşitul a toate, cu toate consecinţele
lui în planul temporar şi veşnic al creaţiei (4:7).
Capitolul „Eshatologia Epistolei 2 Petru” constituie partea cea mai amplă
a lucrării în care autorul analizează, din punct de vedere exegetico-teologic,
materialul eshatologic prezent, cu precădere, 2Pt 2:3–10a şi întreg capitolul
3 (2Pt 3:1–18). Se insistă asupra faptului că Apostolul Petru se vede nevoit să
aducă rezolvare unei probleme apărută în comunităţile cărora se adresează,
A se vedea, în acest sens, amănunte la R.J. Bauckham, 2 Peter, Jude, (Vol. 50: Word Biblical
Commentary) Dallas: Word, Incorporated, 2002, 137 urm.; J.N.D. Kelly, The Epistle of Peter
and Jude, BC, London, 1969, 225).
3
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problemă generată de aparenta întârziere a Parusiei, dublată de trecerea la
Domnul a primilor creştini. Momentul a fost speculat de către potrivnicii Apostolului, pe care acesta îi numeşte batjocoritori şi falşi profeţi, care
au răstălmăcit adevărurile eshatologice legate de Parusia Domnului şi de
Judecata Universală.
În construcţia silogismului său, pentru dovedirea realităţii şi a certitudinii Parusiei Domnului, autorul Epistolei se bazează pe patru argumente:
Scriptura, istoria, veşnicia lui Dumnezeu, şi îndelunga-răbdare a Creatorului
a toate.
Analizând materialul eshatologic al Epistolei 2 Petru, Părintele Iliuţă Popa
insistă asupra unei particularităţi de ordin eshatologic a Epistolei, şi anume,
menţionarea „focului” ca agent transfigurator al lumii şi al Universului
material (cf. 2Pt 3:10.12). Întreaga existenţă va fi purificată, în final, prin foc.
„Materia nu va fi distrusă – spune autorul – ci va fi desfăcută până la cele
mai mici părţi constitutive ale ei ca, mai apoi, să fie reorganizată într-o altă
formă, într-o formă nouă, pătrunsă şi transfigurată de Duhul Sfânt. Arderea
va fi cauzată de ceva superior focului material, iar scopul ei este acela de a
transfigura materia... De aceea, acest cataclism universal nu va fi o nimicire
totală, ci o situare a ei în stare de transparenţă spirituală” (p. 148–149).

Analiza exegetico-teologică a fragmentului 2Pt 3,10–12 încearcă să lămurească şi câteva detalii de critică literară, dar şi de ordin teologic, pe care
Epistola 2 Petru le reclamă: varianta originală şi corectă a textului, diferitele
variante pe care le avem astăzi, dar şi interpretarea textului: timpul focului,
dimensiunea conflagraţiei şi, mai ales, efectele focului purificator. Rezultatul
acestui mare proces de transfigurare a lumii este descris de cuvintele „ceruri
noi şi pământ nou, în care va locui dreptatea”.
Trebuie să remarc faptul că pe tot parcursul analizei temei, exegeza textelor este de cea mai bună calitate, autorul folosind cele mai bune comentarii
moderne. Privită dintr-o perspectivă generală, eshatologia Epistolei 2 Petru
constituie cel mai important aport al teologiei Sfântului Apostol Petru la
conturarea unei teologii eshatologice a Noului Testament.
Aşadar, modul de abordare a temei, cunoaşterea şi citarea unora din cele
mai bune şi mai noi lucrări din literatura de specialitate, de altfel, de referinţă, stilul argumentativ de analiză al subiectului, sublinierea dimensiunii
spirituale pentru lumea contemporană a mesajului temei etc. fac din lucrarea Părintelui Dr. Iliuţă Popa una semnificativă pentru spaţiul biblic românesc nou-testamentar.
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Închei aceste câteva constatări şi referiri la conţinutul şi importanţa cărţii
de faţă, spunând: Cinste autorului şi folos duhovnicesc cititorului!
Cluj-Napoca,
La Praznicul Naşterii Domnului, 2019

Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană

