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Abstract: The eschatology has been and shall always remain a very controversial issue as 
it aims at things that have not happened yet and which can excite speculations. The 
relation between time and eternity represents a current and widely debated issue not only 
in theology, but also in philosophy. The various interpretations of these two notions 
have led to numerous eschatological debates. 

In the present study we will mainly focus on the two Greek terms of the biblical 
review – terms which define the idea of eternity (aijwvnio" and aj*iv>dio") – in order to 
understand their relevance in arguing the idea of apocatastasis. Approaching critically 
and comparatively the present literature regarding this issue, we have reached the 
conclusion that the manner in which these two Greek terms are used in the sacred text 
cannot justify a clear argumentation of the absence of an everlasting hell and, hence, 
lead to asserting apocatastasis as a dogma or an eschatological certainty. Nonetheless, 
the questions and the perspectives raised by the use of the two Greek terms in the 
sacred text are extremely important in emphasizing and reassessing the contemporary 
eschatological discourse. 
Key-words: Bible, eternity, eschatology, apocatastasis, hell, contemporary theologians.  

1. Veşnicia iadului în contextul eshatologic actual 

Dacă în epoca primară a Creştinismului eshatologia era un subiect ce făcea parte din 
viaţa creştinilor, dându-i sens, cu timpul, valoarea ei a scăzut semnificativ, fiind pusă 
la periferia existenţei şi constituind un subiect separat de viaţa mundană, acel ,,ceva” 
necunoscut din viitor. Din această cauză, o serie de teologi renumiţi ai secolului al 
XX-lea au propus revigorarea şi reevaluarea termenului în discursul teologic actual, 
subliniind în operele lor importanţa experimentării şi înţelegerii eshatologiei ca parte 
integrantă a vieţii noastre, aici şi acum1.  

                                             
* Contemporary Eschatological Debates: aijwvnio" and ajiv>dio", Biblical Terms which Define the Concept of 

‘Eternity’. 
1 În ultimul secol s-au dezvoltat mai multe direcţii de interpretare a eshatologiei: eshatologia 

,,existenţialistă” a lui R. Bultmann şi K. Barth, eshatologia ,,realizată” din perspectiva lui 
C. H. Dodd, precum şi eshatologia ,,consecventă” a lui J. Weiss şi A. Schweitzer (Mureşan 
2010, 45-55; 61-70). Viziunea ortodoxă se apleacă mai mult spre o eshatologie experienţială, 
trăită cu precădere în Sfânta Liturghie (Schmemann 2012, 35-61; Lemeni 2007, 239-245; 
253-262). 
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În domeniul eshatologic, o problemă aparte este aceea a sensului noţiunii de 
‘veşnicie’. Începând cu secolul al XX-lea, în Occident – dar nu numai –, tot mai 
puţini sunt cei care mai cred în doctrina tradiţională a veşniciei iadului, iar studiile 
actuale asupra termenilor biblici aijwvnio" şi aj*iv>dio", care exprimă ideea de eternitate, 
readuc în discuţie problema eternităţii iadului şi a pedepselor pentru cei condamnaţi 
vs. salvarea universală. Dezbaterile teologice recente cu privire la apocatastază 
evidenţiază importanţa şi amploarea acestui subiect pentru creştinul contemporan, 
motiv pentru care am considerat oportun să trasăm câteva repere. 

În ceea ce priveşte efectiv modul de înţelegere a iadului au fost dezvoltate patru 
mari direcţii de interpretare: viziunea literală, viziunea metaforică, viziunea purgatorială 
şi viziunea condiţională (Crockett et al. 1996). În funcţie de poziţionarea faţă de o 
perspectivă sau alta, teologii contemporani şi-au dezvoltat propriile opinii şi 
speculaţii cu privire la veşnicia sau temporalitatea iadului. 

Despre starea sufletelor celor condamnaţi în iad au fost trasate trei mari teorii: 
a) viziunea tradiţională, care susţine că cei condamnaţi sunt separaţi definitiv de 

Dumnezeu în iad, fiind chinuiţi de focul conştiinţei; 
b) adepţii celei de a doua teorii cred că sufletele celor din iad vor fi anihilate 

după o anumită perioadă de timp; aceştia consideră că iadul are sfârşit, dar odată cu 
el şi sufletele celor condamnaţi vor dispărea2; 

c) cei care susţin că, după o perioadă de pedeapsă, sufletele se vor pocăi, vor fi 
purificate şi salvate; aceştia sunt adepţii restaurării universale, adică ai apocatastazei. 

Numeroasele texte biblice referitoare la veşnicia iadului (Mat. 25:41, 46, Marc. 
9:44, 2Tes. 1:9, Apoc. 20:14-15, 21:83 ş.a.) combat cu uşurinţă ultimele două 
supoziţii. Cu toate acestea, teologii contemporani susţin că aceste texte nu infirmă 
posibilitatea mântuirii universale, termenul utilizat în definirea eternităţii iadului 
sugerând mai degrabă o limitare temporală a existenţei sale. Exegeţii actuali susţin 
chiar faptul că fiecare autor patristic a dezvoltat în mod conştient un anumit 
vocabular cu privire la veşnicie, care îl situează fie de partea celor care admit 
posibilitatea apocatastazei, fie de partea anti-universaliştilor.  

                                             
2 Lavatori (2013, 189) afirmă că acest lucru ar fi contrariul naturii dragostei bazate pe 

libertatea interpersonală: ,,Dacă cel condamnat ar fi nimicit, acest lucru ar permite o 
devalorizare a dragostei lui Dumnezeu, restrânsă doar la cei care o acceptă; ar conduce în 
sfârşit la afirmaţia unei iubiri limitate şi tiranice”. 

3 Pentru citate biblice utilizăm ediţia: Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi cu 
purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
cu aprobarea Sfântului Sinod, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, 1991.  
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2. Universul semantic al termenilor aijwvnio" şi aj*iv>dio" 

2.1. Antichitatea greacă 

Conform lui Plass (1982, 11), ideea de ‘eternitate’ poate include în general cinci 
înţelesuri: 

1) modul propriu de existenţă absolută a lui Dumnezeu; 
2) o durată fără sfârşit şi neschimbabilă; 
3) o durată fără sfârşit, dar care permite schimbarea în bine; 
4) planul divin din spatele evenimentelor actuale ce au loc în mod succesiv în timp şi 

prin care cele trei părţi ale timpului devin prezente simultan în planul pre-existenţial; 
5) timp fără sfârşit, înţeles mai puţin acceptat ca definiţie a eternităţii de tradiţia 

teologică, dar utilizat adeseori ca definiţie funcţională şi general valabilă. 
În tradiţia patristică, incluzându-i aici în special pe Sfântul Vasile cel Mare şi pe 

Sfântul Maxim Mărturisitorul, se vorbeşte despre trei moduri de fiinţare: timpul 
(crovno"), veacul sau eternitatea creaturală (aijwvn) şi veşnicia sau eternitatea necreată 
(exprimată prin cuvintele aji>vdio", aji>diovth", uneori redată şi cu cuvintele aijwvnio", 
proaiwvnio" sau a*teleuvthto") (Gallaher 2013, 11). Teologic vorbind, omul a fost 
creat de Dumnezeu în timp pentru a fi nemuritor, iar veşnicia lui este asigurată de 
veşnicia absolută a lui Dumnezeu şi de voinţa Lui de a păstra creaţia pentru 
eternitate. 

Traducerea grecească a Vechiului Testament, Septuaginta, precum şi Noul Testament 
utilizează în mod special doi termeni diferiţi pentru a desemna ideea de eternitate: 
aijwvnio" şi aji>vdio". În limba română, acestor doi termeni le corespund adjectivele 
veşnic şi etern, care au aproximativ acelaşi înţeles: ‘durată care nu are nici început, nici 
sfârşit, care nu se supune niciunei determinări temporale; durată nelimitată în viitor; 
(prin exagerare) perioadă foarte lungă’ (DEX). Spre deosebire de această definire 
sumară a termenilor, adjectivul veşnic poate avea contextual şi alte sensuri: poate 
exprima ‘o acţiune repetată regulat’, poate face referire la ‘ceva nenumărat sau 
incomprehensibil’ sau poate defini ‘ceva care are sfârşit, dar nu are început’.  

Cu toate că termenul aijwvnio" este astăzi comun şi des utilizat de greci, în 
perioada presocratică acesta nu era folosit de scriitori. Pentru a se desemna ideea de 
‘eternitate’ se utiliza, în diverse contexte şi cu diferite sensuri, numai termenul 
aji>vdio", care putea însemna ‘etern, permanent, perioadă foarte lungă, nepieritor, fără 
început, perpetuu’. Pe măsură ce ne apropiem de perioada presocratică, termenul 
aji>vdio" apare mai ales cu sensul de ‘fără început şi fără sfârşit’, sau cel puţin ‘fără 
sfârşit’. Abia la presocratici termenul pare să îşi primească sensul statornic de 
‘veşnic, nesfârşit’ (vezi Ramelli/Konstan 2006, 21-39). 

Adjectivul aijwvnio" este atestat pentru prima dată la Platon şi corespunde, în 
general, substantivului aijwvn, care poate indica ‘timpul vieţii, o generaţie sau o 
întreagă epocă’. În operele patristice, acest substantiv se înregistrează cu sensul de 
‘timp; veac; eternitate; timpul vieţii; o lungă, dar definită perioadă de timp; eră; 
epocă sau o perioadă de timp nedefinită’. Totodată, poate face referire la perioada 
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de dinaintea Creaţiei, de la Creaţie până la Judecata finală, de la Creaţie la Întruparea 
Domnului, la o perioadă din viaţa de după moarte sau la timpul cuprins între 
Înviere şi Restaurarea universală (cf. PGL, s.v. aijwvn).  

Interesant este faptul că Aristotel nu a utilizat niciodată termenul aijwvnio" 
pentru a defini ideea de ‘eternitate’, iar substantivul aijwvn l-a folosit doar ocazional, 
cel mai adesea cu sensul de ‘viaţă’ (Ramelli/Konstan 2006, 28) 

2.2. Utilizarea celor doi termeni greceşti în Sfânta Scriptură 

În Vechiul Testament din versiunea ebraică sunt folosiţi mai mulţi termeni pentru a 
desemna ideea de veşnicie, şi anume: ôlām (apare de 440 de ori), alam (cuvânt din 
aramaică, cu 20 de apariţii în cărţile Daniel şi Ezdra) şi neşah, aceşti termeni fiind 
însoţiţi adeseori de prepoziţiile ad (‘până la’; termenul poate apărea şi singur cu 
sensul de ‘întotdeuna’), le (‘până la urmă’) sau min (‘de la’) (TLOT, 1059-1078). 

În Biblie, termenii greceşti aijwvnio" şi aijwvn, care au la bază substantivul ebraic 
ôlām (Keizer 2010, 114-115; Ramelli 2013, 27), au câteva sute de ocurenţe. În Noul 
Testament, termenul aijwvnio" este utilizat de 66 de ori: de 51 de ori cu referire la 
fericirea drepţilor, de două ori în legătură cu slava divină, în alte 6 locuri cu sens de 
‘fără sfârşit’, iar de 7 ori pestru a desemna suferinţele celor condamnaţi. 
Substantivul aijwvn apare de 95 de ori, având, conform lui Buis (1957, 49-50), doar în 
50 de cazuri sens de ‘durată nelimitată’, în 31 de locuri desemnând clar o limitare 
temporală, iar în 9 cazuri referindu-se la chinurile viitoare. Conform BDB, s.v. 
aijwvnio", acest termen ebraic este definit ca ,,perioadă de lungă durată”, cu referire 
fie la trecut, fie la viitor sau la ambele. Această definiţie este conformă cu rezultatele 
cercetării întreprinse de E. Jenni şi C. Westermann (TLOT, 1078), care afirmă că 
sensul de bază al termenului aijwvnio" ar fi acela de ‘timp îndelungat’.  

Spre deosebire de aijwvnio", adjectivul aji>vdio" îşi are rădăcinile în lexicul filosofic 
şi are, în Sfânta Scriptură, întotdeauna înţelesul de ‘etern’ în sens absolut. Cu toate că 
termenul aji>vdio" a fost atât de utilizat în Antichitate, în Septuaginta se regăseşte doar 
de două ori, în cărţile 4 Macabei şi Înţelepciunea lui Solomon. În plus, apare şi 
substantivul abstract aji>diovth" (‘eternitate’), tot în cartea Înţelepciunea lui Solomon. În Noul 
Testament, adjectivul aji>vdio" apare tot de două ori, în Rom. 1:20 şi Iuda 1:6. 

Folosirea ambilor termeni greceşti pentru definirea conceptului de ‘veşnicie’ în Biblie 
a dat naştere unor opinii divergente printre teologi. Neînţelegerea actuală a sensului 
exact al termenilor aijwvnio" şi aji>vdio", mai ales printre necunoscătorii limbii greceşti, 
a fost provocată de traducerea latină a ambelor cuvinte prin aeternus, iar teologul 
catolic Ramelli (2013, 33; 2013a, 285-286) consideră că acest fapt a stat la baza 
respingerii apocatastazei. Totodată, acesta consideră că folosirea unei anumite 
terminologii de către Părinţii şi scriitorii bisericeşti facilitează identificarea poziţiei 
pe care aceştia au avut-o faţă de apocatastază (Ramelli/Konstan 2007, 3-4). În acest 
sens sunt aduşi ca exemplu Origen şi Grigorie de Nyssa, care nu folosesc niciodată 
termenul aji>vdio" pentru a desemna pedepsele sau moartea în viaţa de apoi, acesta 
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fiind şi ,,principalul argument metafizic” al susţinerii apocatastazei la aceşti doi 
autori patristici (Ramelli 2010, 58). 

Părerea generală, veacuri de-a rândul, a fost aceea că ambii termeni, atunci când 
se referă la viaţa de apoi sau la existenţa divină, nu pot avea alt înţeles decât acela de 
‘veşnic, nemuritor’, fapt pentru care ideea unui iad etern este până astăzi doctrina 
tradiţională a Bisericii. Studii mai noi vin însă să combată această premisă teologică 
şi să interogheze poziţia oficială a teologiei actuale prin numeroase analize istorice şi 
filologice ale celor doi termeni biblici greceşti. 

2.3. Dezbateri actuale privind semnificaţia celor doi termeni greceşti 

Poziţiile teologilor contemporani cu privire la sensul celor doi termeni biblici ce 
definesc ideea de eternitate sunt împărţite în trei mari grupuri: 1) cei care susţin că 
cei doi termeni vizează întotdeuna ideea de eternitate absolută; 2) cei care 
promovează ideea unei limitări temporale a celor doi termeni, inclusiv atunci când 
aceştia se referă la Dumnezeu sau la existenţa divină; 3) cei care au o atitudine 
moderată, care văd ambivalenţa contextuală a celor două adjective greceşti utilizate 
de autorii biblici pentru a exprima conceptul de ‘veşnicie’. 

Una dintre cele mai recente voci care s-au ocupat de acestă problemă este Ilaria 
Ramelli4, care face parte însă din categoria exegeţilor moderaţi. Pentru a-şi susţine 
poziţia deschisă asupra posibilităţii mântuirii universale, Ramelli (2013, 26-28) 
pleacă de la premisa că textele biblice care fac referire la veşnicia pedepselor, a 
focului sau a morţii utilizează întotdeuna termenul grecesc aijwvnio", care are, din 
perspectiva ei, numai uneori înţelesul de ‘fără sfârşit’, mai exact atunci când se 
referă explicit la Dumnezeu sau la existenţa divină. Am putea spune că, prin aceasta, 
Ramelli afirmă că adjectivul îşi schimbă sensul în funcţie de substantivul pe care îl 
determină. Pe aceeaşi linie de gândire se situează şi Vincent (2009, 58-61), care arată 
că termenul aijwvnio" apare de 150 de ori în Septuaginta, dar în aproximativ 120 
dintre aceste cazuri indică o durată limitată de timp. De asemenea, Keizer (2010, 
250) susţine că ideea de ‘eternitate’ în sens strict nu este specifică termenului grecesc 
aijwvn.  

În schimb, pentru viaţa veşnică fericită, Sfânta Scriptură utilizează şi un alt 
termen, aji>vdio", care – conform utilizării lui generale de scriitorii greci anteriori – ar 
însemna ‘etern’, în sensul strict al cuvântului. Ramelli/Konstan (2007, 237-238) 
sugerează faptul că această utilizare limitată a termenului aji>vdio" în Sfânta Scriptură şi 
în epoca primară indică o oarecare ezitare a autorilor biblici în ceea ce priveşte 
destinul final al celor condamnaţi, lăsând astfel deschisă posibilitatea mântuirii 
universale. Cert este că, pentru Ramelli (2013, 26), în Sfânta Scriptură termenul 

                                             
4 Specializată în teologie catolică, Ilaria Ramelli cunoaşte peste douăzeci de limbi străine 

(fiind supranumită şi ,,doamna care cunoaşte toate limbile pământului”) şi este 
recunoscută internaţional pentru numeroasele şi vastele ei cercetări teologice, filologice şi 
filosofice. 
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aijwvnio" indică de regulă o perioadă limitată de timp. Totodată, arată aceasta, este 
acceptabilă ideea că acest termen are înţelesul de ‘fără început şi fără sfârşit’ atunci 
când se referă la Dumnezeu5 sau la atributele divine, deoarece Dumnezeu este prin 
natura Sa veşnic.  

Cu toate acestea, există şi opinii conform cărora termenul aijwvnio" poate indica 
altceva decât o perioadă nelimitată, chiar şi atunci când se referă la Dumnezeu, nu 
pentru faptul că existenţa divină nu ar fi veşnică, ci pentru simplul motiv că autorul 
textului sacru poate nu a fost interesat să sublinieze ideea de eternitate în aceste 
contexte, ci să sugereze o altă idee, mai generală, care nu a fost încă contemplată 
(Burnfield 2013, 145). Bazându-se pe cercetările lui E. Jenni, o serie de comentatori 
moderni au respins ideea de ‘eternitate’ cu sensul de ‘atemporal’, atribuit uneori 
termenului ebraic ôlām. În consecinţă, nici chiar atunci când acest termen este pus în 
legătură cu Dumnezeu nu ar conduce la ideea de eternitate absolută (Padgett 1992, 
24). Pe această poziţie extremă de interpretare se află şi Margido (1947, 159-160), 
care susţine că atât substantivul aijwvn, cât şi adjectivul aijwvnio" desemnează 
întotdeauna o limitare temporală. Vincent (2009, 58-61) adaugă faptul că ideea de 
‘eternitate’ avea o mai puţină importanţă în perioada primară decât i-a fost dată de 
teologia actuală. 

Aşadar, noile repere de interpretare sugerate de teologii contemporani menţio-
naţi mai sus susţin faptul că autorii biblici şi patristici: a) nu erau atât de interesaţi de 
exprimarea unei veşnicii absolute, nici chiar atunci când se refereau la existenţa 
divină, utilizând aproape exclusiv termenul grecesc aijwvnio"; b) nu au dorit să se 
exprime explicit în ceea ce priveşte destinul celor condamnaţi, lăsând deschisă posi-
bilitatea mântuirii lor şi folosind în acest sens termenul grecesc cu valenţă dublă 
aijwvnio". 

Cu toate acestea, trebuie să menţionăm că şi teologii tradiţionali au argumente 
viabile în combaterea acestui tip de interpretare a celor doi termeni. Argumentele 
lor se referă în special la existenţa câtorva excepţii de la aceste ,,reguli” generale ale 
universaliştilor, reguli care aduc o notă de ambiguitate cercetărilor cu privire la 
înţelesul celor doi termeni greceşti6. Aşadar, dacă adjectivul aijwvnio" ar impune 
întotdeauna o delimitare temporală (atunci când nu se referă explicit la Dumnezeu), 
ar trebui să afirmăm că viaţa de apoi nu este veşnică, ceea ce ar fi absurd. Astfel de 
exemple se regăsesc în cărţile Tobit şi Macabei (Tob. 3:6, 2Mac. 7:9, 4Mac. 15:3, 9:9, 
13:15, 12:127), unde, pentru descrierea vieţii de dincolo, este utilizat termenul 

                                             
5 De exemplu, în Fac. 21:33, 1Tim. 6:16, 1Petr. 5:10-11, 2Tim. 2:10, 1Ioan 1:2, 2:25. 
6 Scheffezyk/Ziegenaus (2016, 180) menţionează aceste excepţii: ,,este de remarcat că aijwvnioς 

este folosit pentru Dumnezeu «veşnic» (Rom. 16:26); altfel ar trebui ca şi «viaţa veşnică», 
în textele paralele la Mat. 25:46, să fie limitată temporar şi multe parafrazări («focul care nu 
se stinge niciodată», «viermele care nu moare») să fie interpretate fără echivoc în sensul 
duratei infinite”. 

7 În limba română: ,,Porunceşte să fiu scăpat de această povară în locaşul de veci” (Tob. 
3:6); ,,însă Împăratul lumii, pe noi cei care murim pentru legile Lui, iarăşi ne va învia cu 
înviere de viaţă veşnică” (2Mac. 7:9); ,,Dar tu, pângărit prin uciderea noastră, îţi vei 
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aijwvnio". A susţine că în pasajele biblice din Tob. 3:6, 4Mac. 9:9 şi 4Mac. 13:15 
termenul aijwvnio" desemnează o limitare temporală din pricina contextului negativ 
în care este utilizat (cu referire la chinuri sau la focul veşnic), în timp ce în 2Mac. 7:9 
şi 4Mac. 15:3 acelaşi termen are sensul de veşnicie absolută, ţine de o analiză şi o 
înţelegere subiectivă şi forţată. În plus, în 4 Macabei (4Mac. 10:158) viaţa de dincolo a 
martirilor este descrisă cu ajutorul termenului aji>vdio", pentru a desemna ‘veşnicia în 
înţeles absolut’. Aşadar, dacă pentru viaţa de apoi, în contexte pozitive, este utilizat 
atât termenul aijwvnio", cât şi termenul aji>vdio", nu putem ajunge cu necesitate la 
concluzia că primul dintre termeni desemnează ‘veşnicia absolută’. Ne întrebăm de 
ce autorul cărţii 4 Macabei nu a utilizat pentru contextele pozitive întotdeuna 
termenul aji>vdio", pentru a desemna veşnicia absolută a vieţii de apoi şi, prin aceasta, 
să se poată face diferenţierea clară între viaţa de dincolo – ca dar al lui Dumnezeu 
pentru o viaţă curată – şi chinurile temporare din viaţa de apoi, destinate celor care 
s-au împotrivit lui Dumnezeu în timpul vieţii pământeşti? Teologul ortodox 
Kallistos Ware, punând în evidenţă trei pasaje scripturistice care vorbesc despre 
chinurile veşnice (Marc. 9:47-48, Mat. 25:41, Luc. 16:26), se întreabă de ce – dacă 
termenul aijwvnio", utilizat în aceste contexte, ar însemna de fapt doar un timp 
îndelungat, ce aparţine acestui veac şi nu neapărat şi veacului viitor, şi dacă prăpastia 
de netrecut dintre rai şi iad este doar temporar inaccesibilă – nu reiese acest lucru 
mai evident din Noul Testament? (Ware 2004, 196). 

Acestei situaţii problematice, Ramelli îi aduce o explicaţie sumară, menţionând 
că viaţa de apoi, ca dar pentru o viaţă pământească dreaptă, este caracterizată mai 
ales prin adjectivul aji>vdio", pentru a evidenţia veşnicia absolută a acesteia9. Această 
concluzie nu poate sta în picioare dacă avem în vedere faptul că viaţa de apoi este 
descrisă în principal cu termenul aijwvnio"10.  

Totodată, în Noul Testament, termenul aji>vdio" se regăseşte în Epistola către Romani 
(Rom. 1:20), unde evidenţiază eternitatea atributelor divine (puterea şi dumnezeirea), şi 
în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda, unde se spune că îngerii răi vor fi puşi 
în întuneric ,,în lanţuri veşnice (aji>vdio"), spre judecata zilei celei mari” (Iuda 1:6). 

                                             
dobândi de la dreptatea divină chinuire veşnică în foc” (4Mac. 9:9); ,,Căci mare este bătălia 
sufletului şi [mare] primejdia chinului veşnic pentru cei care încalcă porunca lui 
Dumnezeu” (4Mac. 13, 15); ,,A iubit mai mult evlavia, care salvează pentru viaţa veşnică, 
după [făgăduinţa] lui Dumnezeu” (4Mac. 15:3); ,,De aceea, dreptatea te-a pus deoparte 
pentru un foc mai aprig şi veşnic şi pentru chinuri care nu te vor părăsi toată veşnicia” 
(4Mac. 12:12) – pentru 4Mac. am utilizat traducerea din Septuaginta (SEPT.). 

8 ,,Pe moartea fericită a fraţilor mei şi pe pieirea veşnică a tiranului şi pe viaţa veşnică a celor 
evlavioşi, nu mă voi lepăda de frăţia voastră nobilă” (4Mac. 10:15). 

9 Ramelli (2013, 28) afirmă că: ,,retributive punishment and destruction is described simply 
as aiônios, that is, belonging to the aiôn ‹‹to come››, or ‹‹long››, but not strictly ‹‹eternal››, 
whereas otherwordly life seen as a reward for the just, pious, and martyrs, is rather 
caracterised as aïdios , which means ‹‹eternal›› proper”. 

10 De exemplu: Mat. 19:16, 19:29, Marc. 10:17, Luc. 18:18, 18:30, Tit 1:1-2, 3:6-7, Fapte 
3:21, Ioan 4:14, 12:25, 13:48, Rom. 2:7-9, 5:20-21, Gal. 6:8. 
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Dacă urmărim linia logică a speculaţiilor lui Ramelli cu privire la utilizările celor doi 
termeni greceşti, s-ar putea deduce de aici că cel puţin îngerii răi vor avea parte de 
un iad veşnic, deci apocatastaza nu ar avea loc şi pentru diavol. 

Aşadar, ceea ce se poate afirma în urma ideilor menţionate este faptul că 
termenul aijwvnio" are uneori şi înţelesul de ‘nelimitat’, dar sensul exact al termenului şi 
implicaţiile sale teologice nu reies doar dintr-o analiză filologică. Cu toate acestea, 
cercetările şi concluziile cercetătorilor din acest domeniu pot avea cel puţin valoarea 
de a nuanţa discursul cu privire la veşnicia iadului şi a chinurilor pentru cei 
condamnaţi. 

3. Concluzii 

Bisericile tradiţionale au făcut întotdeuna o distincţie clară între timp şi eternitate şi 
nu au acceptat definiţia veşniciei ca fiind o continuare a timpului experiat în lumea 
aceasta. Din acest motiv, nici schimbarea fundamanetală a năzuinţei omului şi nici 
pocăinţa lui nu mai sunt acceptate după moarte pentru învăţătura tradiţională – 
moartea fiind un eveniment care marchează încheierea timpului pentru acea persoană şi 
intrarea într-o nouă dimensiune –, constituind astfel un argument important în 
respingerea ideii de apocatastază. Cu toate acestea, teologii contemporani vin să 
interogheze tocmai această concepţie duală dintre timp şi eternitate şi să aducă o 
nouă viziune asupra înţelegerii celor două noţiuni. Astfel, din perspectiva lor, 
eshatologia nu reprezintă un domeniu separat de viaţa mundană, iar raiul şi iadul nu 
rămân doar o răsplată veşnică a faptelor din viaţa aceasta, ci sunt stări trăite aici şi 
acum şi pot fi prelungite în veşnicie prin răspunsul definitiv al omului.  

Reluarea şi reevaluarea problemelor eshatologice, propusă de teologii şi 
gânditorii contemporani, nu are alt scop decât acela de a pune în prim plan iubirea 
lui Dumnezeu, mila, iertarea, comuniunea, şi mântuirea – iar nu păcatul sau iadul – 
în cadrul discursului eshatologic actual. Noua direcţie pe care teologia actuală pare 
să se înscrie are ca ţintă înlăturarea imaginii acelui ,,Dumnezeu diabolic”, imagine 
născută din ,,nevoia de răzbunare şi de compensare a atâtor aşa-zişi creştini”, a acelui 
Dumnezeu care ,,pregăteşte pentru cei damnaţi un locaş al chinurilor veşnice” 
(Clement 1999, 117). Cercetările contemporane accentuează tocmai această latură 
pozitivă a eshatologiei creştine, încercând indirect să reintegreze aceşti piloni în 
gândirea creştină actuală. Departe de a fi susţinători ai unei apocatastaze necesare 
pentru îndeplinirea desăvârşită a planului divin cu privire la Creaţie, autorii 
menţionaţi doresc mai degrabă să pună într-o nouă lumină acele pasaje scripturistice 
care ar putea justifica o posibilă mântuire universală. Aceştia cercetează un domeniu 
sensibil, în care nu mulţi sunt cei care au curajul de a-şi expune punctul de vedere, 
mai ales dacă este vorba despre un spaţiu în care lipsa unor învăţături precise te 
poate plasa în contradicţie cu Predania oficială a Bisericii. 

Cu toate acestea, starea lumii creştine, invadată de noile religii new-age-iste, pare 
să afirme necesitatea unei schimbări clare a discursului eshatologic contemporan. 
Teama şi groaza fluturate ameninţător de religie, împreună cu varietatea de pedepse 
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nemiloase, nu fac altceva decât să contribuie la succesul ateismului militant. Dacă 
altădată ideea de iad îi ţinea pe oameni înăuntrul Bisericii, astăzi ea îi pune pe fugă şi 
îi împiedică să se întoarcă la Dumnezeu (Alfeyev 2014, 361). Potrivit lui Clement (1999, 
115), noul mileniu nu va mai putea fi guvernat nici de moralism, nici de pietism, ci 
va fi un creştinism în care vestea biruinţei lui Hristos asupra morţii şi a iadului va 
reprezenta singura cale pe care vor putea fi îndrumaţi ,,numeroşii urmaşi (chiar fără 
s-o ştie) ai lui Dostoievski şi Nietzsche”, adică cei ,,nerăbdători, mereu decepţionaţi, 
care se afundă în infernul drogurilor, erotismului, terorismului, nebuniei”, cei ,,coborâţi 
în regiunile cele mai tenebroase ale abisului” ca nişte ,,adevăraţi morţi vii”.  

În acest context, în special începând din secolul al XX-lea, veşnicia iadului a 
devenit o posibilitate pentru o serie de teologi şi gânditori creştini, care, prin studiile 
lor, au arătat că tocmai argumentele aduse în favoarea doctrinei unui iad veşnic pot 
demonstra contrariul. Fără a încerca să facă din aceste argumente o dogmă a 
Bisericii, teologii contemporani menţionaţi în cadrul studiului de faţă aduc o nouă 
perspectivă şi nuanţează discursul teologic cu privire la veşnicie, pledând pentru 
acceptarea posibilităţii unei mântuiri universale ca taină a iubirii şi puterii lui 
Dumnezeu. 
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