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REZUMAT 

 

 

 1. Consideraţii introductive 

Teza noastră face parte din domeniul Dogmaticii, privind ȋn special secţiunea de 

eshatologie, dar vizȃnd şi alte capitole importante precum antropologia, soteriologia, hristologia 

sau eclesiologia. Caracterul pluridisciplinar al tezei este dat de interferenţa constantă a temei 

noastre cu alte discipline teologice, precum Istoria Bisericii Universale, Patrologia, Studiile 

Biblice, Teologia Pastorală sau Filosofia religiilor. 

Eshatologia este o problemă sensibilă a teologiei creştine ȋntrucȃt vizează lucruri ce ȋncă 

nu s-au petrecut şi despre care limbajul nostru apare precar şi limitat. De-a lungul istoriei 

creştine, eshatologia a fost ȋnţeleasă diferit de către teologi. Diverse perspective eshatologice – 

apocaliptice, individualiste, cosmice, eclesiologice sau mistice – s-au succedat periodic din 

perioada patristică şi pȃnă ȋn prezent, constituind fiecare o nouă dimensiune ȋn ȋnţelegerea vieţii 

de acum. Dacă pentru unii, eshatologia reprezintă credinţa ȋn soluţionarea unor lucruri ȋncă 

nerezolvate ale istoriei, o scăpare din mijlocul opresiunilor prezente sau aşteptarea unei justiţii şi 

retribuţii finale, pentru alţii ea este ȋnceputul unei noi lumi, o revelare a adevăratei naturi umane, 

precum şi o aşteptare plină de ȋncredere a unirii depline cu Dumnezeu şi cu semenii, prin 

cunoaştere şi iubire. Dacă pentru primii eshatologia este o formă de rezolvare a teodiceii, pentru 

ceilalţi ea reprezintă stagiul final al ȋmplinirii mȃntuirii universale. 

De-a lungul timpului, teologii au căutat şi au ȋncercat să dea un răspuns la ȋntrebările cele 

mai delicate din domeniul eshatologiei, precum cele legate de raportul dintre dreptatea şi iubirea 

lui Dumnezeu, dintre suferinţa omului şi iubirea divină, dintre mȃntuirea păcătoşilor şi libertatea 

umană, dintre veşnicia iadului şi biruinţa binelui sau dintre existenţa chinurilor veşnice şi opera 

mȃntuitoare a lui Hristos.  

Dacă pȃnă nu demult eshatologia nu era o preocupare centrală, astăzi ea pare să domine 

ȋntregul peisaj teologic. Ea a devenit tot mai actuală şi mai importantă, penetrȃnd fiecare secţiune 

a vieţii şi a teologiei şi fiind plasată ȋn centrul preocupărilor teologice contemporane.  

Problema apocatastazei a fost considerată, ȋn special ȋn spaţiul ortodox şi catolic 

tradiţional, un subiect ȋnchis. Totuşi, ea a ridicat mereu ȋntrebări şi nelinişti, deoarece omul, 

dincolo de orice interdicţii şi tabuuri, nu a ȋncetat să vadă frumuseţea unei idei fascinante şi 

ȋncurajatoare: ȋn locul chinului veşnic, ,,lumina strălucitoare a iertării universale”. 
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2. Definirea termenilor 

Termenul de ‘apocatastază’ provine din grecescul ἀποκατάστασις (avȃnd la bază cuvintele 

ἀπὸ şi κάθίσταναι) şi ȋnseamnă restaurarea, revenirea sau restabilirea unui lucru la condiţia sa 

iniţială. Ȋn scrierile creştine primare, acest termen a fost utilizat pentru a desemna restaurarea 

ȋntregii făpturi la condiţia fericită primordială sau la cea de minţi pure. Ȋnsă, ȋn teologia modernă 

şi contemporană, apocatastaza arareori mai face trimitere la o revenire a fiinţelor la starea 

paradisiacă, sensul dominant fiind acela de mȃntuire finală a tuturor oamenilor.  

Pentru a defini această opinie teologică, ȋncepȃnd cu secolul al XVIII-lea, a intrat ȋn 

uzanţă şi conceptul de ‘universalism’. Ȋntrucȃt acest termen are şi alte conotaţii ne-teologice, 

menţionăm că ȋn teza de faţă l-am utilizat doar cu sensul de ‘mȃntuire universală’. 

Aparte de viziunea apocatastazistă, dar ȋn strȃnsă legătură cu aceasta, ȋn teologie sunt 

ȋntȃlnite ȋncă cinci mari puncte de vedere asupra mȃntuirii: particularismul (care vorbeşte despre 

o dublă predestinare a omenirii de către Dumnezeu); exclusivismul (care spune că mȃntuirea se 

va putea realiza doar printr-o credinţă explicită ȋn Hristos); inclusivismul (ce crede că cea mai 

uşoară cale de mȃntuire este prin credinţa ȋn Hristos, dar care acceptă şi posibilitatea mȃntuirii 

printre necredincioşi); condiţionalismul (care afirmă că ȋn final va exista doar Ȋmpărăţia lui 

Dumnezeu, deoarece toţi cei care nu vor crede şi nu se vor ȋntoarce la Dumnezeu, vor fi 

anihilaţi); arminianismul (care afirmă că iubirea lui Dumnezeu e nelimitată, dar scopul mȃntuirii 

universale e ȋmpiedicat de anumiţi factori asupra cărora nu are control, precum libertatea umană). 

 

3. Scopul şi metodele 

Scopul principal al acestei teze este provocarea teologiei contemporane cu privire la 

fundamentele eshatologiei oficiale şi reevaluarea apocatastazei ȋn discursul teologic actual, ȋn 

căutarea unui răspuns cȃt mai clar şi mai cuprinzător pentru această problemă. Ȋn acest sens, am 

pornit ȋn acest demers ştiinţific de la ideea că: Apocatastaza are temeiuri şi este sustenabilă. 

Ȋn atingerea acestor obiective, ne-am propus să explorăm şi să analizăm critic dezbaterile 

teologice recente cu privire la apocatastază, ȋn contextul istoric al dezvoltării acestei opinii 

teologice. Ȋntrebările la care vom ȋncerca să răspundem pe parcursul acestei teze sunt 

următoarele: Ce argumente stau ȋn spatele apocatastazei? Cȃt de răspȃndită a fost această opinie 

de-a lungul secolelor? Care sunt factorii care au determinat amploarea cercetărilor din ultimele 

decenii? Care sunt insuficienţele şi derapajele ȋn abordarea acestei teorii? 
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Principala metodă utilizată a fost cea de sistematizare şi evaluare critică a izvoarelor 

primare şi a literaturii patristice. Ȋn dezvoltarea acestei sinteze ne-am folosit totodată şi de 

literatura secundară de specialitate. Abordarea generală este una interdisciplinară şi 

interconfesională, conceptul ȋnsuşi vizȃnd o ȋnţelegere filosofico-teologică, apocatastaza fiind 

tratată ȋn majoritatea confesiunilor creştine. Am evidenţiat argumentele regăsite la teologii din 

cele trei mari confesiuni creştine apusene – catolicism, protestantism şi neoprotestantism –, 

metoda comparaţiei cu teologia ortodoxă fiind folosită frecvent. 

Menţionăm că termenul de ‘actualitate’ face referire la operele care au fost publicate şi la 

autorii care s-au făcut remarcaţi de la ȋnceputul mileniului al treilea şi pȃnă ȋn prezent. Viziunea 

acestora a fost evaluată ȋn raport cu punctele de vedere ale predecesorilor, ȋncepȃnd de la primele 

abordări ale subiectului ȋn epoca primară şi pȃnă la sfȃrşitul secolului al XX-lea. Din cadrul 

literaturii de specialitate ne-am limitat la acei teologi pentru care tema apocatastazei ocupă un loc 

principal ȋn cadrul preocupărilor lor academice. Este uşor de constatat că există mulţi teologi care 

simpatizează cu această teorie. Cu toate acestea, atenţia noastră s-a aplecat asupra acelora pentru 

care apocatastaza face parte integrantă din viziunea lor teologică şi au ȋmpărtăşit-o printr-o 

tratarea amplă ȋn scrierile lor. De asemenea, am selectat acei teologi care aduc o argumentaţie 

originală asupra subiectului, limitȃndu-ne la a prezenta argumentele şi contra-argumentele cele 

mai relevante pentru fiecare autor menţionat, cu scopul de a oferi o imagine cȃt mai cuprinzătoare 

asupra ideii mȃntuirii universale. Autorilor mai importanţi le-am conferit tratări ȋn subcapitole 

separate. Celelalte studii au fost trecute doar ȋn revistă, ȋn măsura ȋn care viziunea lor am 

considerat-o relevantă pentru cercetarea noastră. Din rȃndul simpatizanţilor apocatastazei din 

secolul al XX-lea ne-am referit separat doar la autorii care nu au fost (ȋndeajuns) trataţi ȋn teza de 

doctorat a părintelui Ciprian Ionuţ Ileana.  

 

4. Stadiul cercetării actuale 

Dacă ȋn secolul XX s-au afirmat o serie de teologi care au readus ȋn discuţie teoria 

apocatastazei, odată cu ȋnceputul mileniului al III-lea, dezbaterile teologice au luat o mai mare 

amploare, dȃnd naştere unor sistematizări din ce ȋn ce mai complexe asupra mȃntuirii universale. 

Totodată, accesul crescut la resursele bibliografice occidentale a creat contextul propice pentru ca 

apocatastaza să devină un subiect de interes şi pentru teologia autohtonă.  

La ȋnceputul mileniului al III-lea, ȋn anul 2003, a fost publicată opera colectivă Universal 

Salvation? The current Debate, sub coordonarea teologilor protestanţi Robin Parry şi Christopher 
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Patridge. Această lucrare debutează cu perspectiva propusă de filosoful Thomas Talbott şi este 

succedată de răspunsurile diverşilor teologi contemporani vis-a-vis de această abordare, pentru ca 

ȋn final, Talbott să le răspundă criticilor săi. Cu toate că ne introduce ȋn sfera dezbaterilor actuale 

cu privire la apocatastază, lucrarea are un caracter generalist şi nu acoperă decȃt o paletă 

restrȃnsă de argumente. 

Prima monografie importantă din secolul al XXI-lea este cea a teologului catolic Ilaria 

Ramelli, The Christian Doctrine of Apokatastasis. A critical Assessment from New Testament to 

Eriugena, publicată ȋn anul 2013. Cu toate că prezintă detaliat problema apocatastazei ȋn perioada 

patristică, marcȃnd prin aceasta o limitare temporală a tratării subiectului la primele nouă secole 

creştine, opera lui Ramelli este insuficientă deoarece prezintă doar viziunea pro-apocatastază şi 

forţează anumite texte patristice ȋn direcţia argumentării acestei opinii teologice. Pe de altă parte, 

menţionăm că această operă a constituit, ȋn fond, cea mai importantă lucrare sistematică la 

debutul studiilor noastre doctorale.  

La sfȃrşitul anului 2014, teologul ortodox Ciprian Ionuţ Ileana a susţinut la Bucureşti, 

prima teză de doctorat cu privire la apocatastază din spaţiul romȃnesc – Apocatastaza ȋn gȃndirea 

creştină a secolului al XX-lea –, aceasta fiind, totodată, şi prima cercetare sistematică ortodoxă de 

amploare din ţara noastră asupra subiectului. Pe lȃngă limitarea temporală a abordării, lucrarea lui 

axȃndu-se pe gȃndirea teologică a secolului al XX-lea, are totodată un minus important, acela de 

a utiliza o bibliografie minimalistă, şi cu atȃt mai mult ȋn ce priveşte literatura secundară străină 

(două opere şi trei articole). Ȋntrucȃt pentru secolul al XX-lea există o vastă literatură de 

specialitate ȋn Occident, abordarea părintelui Ileana nu reuşeşte să surprindă amploarea 

fenomenului şi să convingă cititorul de actualitatea apocatatastazei. 

O altă analiză sistematică a apocatastazei apare ȋn 2015 sub scriitura teologului protestant 

Laurence Malcolm, intitulată Will all be saved? An Assessment of Universalism in Western 

Theology. Opera sa este o excelentă lucrare istorico-dogmatică, ȋnsă se reduce la perspectivele 

regăsite ȋn cele două mari confesiuni creştine apusene, catolicism şi protestantism, fără a face 

referire la dezbaterile teologice din secolul al XXI-lea. Totodată, majoritatea argumentelor sale 

patristice sunt preluate din literatura secundară de specialitate. 

Cea mai recentă şi amplă analiză istorico-dogmatică a temei este reprezentată de cele 

două volume ale teologului protestant Michael McClymond, apărute ȋn iunie 2018. Scopul său 

este complet diferit faţă de abordarea noastră, McClymond dorind să demonstreze faptul că 

apocatastaza e mai rea decȃt o simplă erezie, că e o concepţie păgȃnă şi născătoare de numeroase 
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alte erezii. Premisa de la care a plecat este ȋn mod evident ȋmpotriva acestei opinii teologice, iar 

perspectivele propuse nu le considerăm convingătoare. 

Tot ȋn direcţia unei sistematizări istorice asupra dezvoltării ideii apocatastazei sunt cele 

două volume, sub titlul de bază A larger Hope, editate de teologul catolic Ilaria Ramelli şi 

teologul protestant Robin Parry (cel de-al doilea volum a fost publicat ȋn martie 2019, iar primul 

este ȋn curs de apariţie), care doresc să dezbată subiectul de la ȋnceputul creştinismului şi pȃnă ȋn 

secolul al XIX-lea.  

De asemenea, o perspectivă ortodoxă asupra argumentelor aduse de-a lungul istoriei ȋn 

favoarea apocatastazei şi o analiză critică a dezvoltării discursului eshatologic oficial al Bisericii  

urmează a ieşi de sub lumina tiparului ȋn septembrie 2019, ȋn cartea All shall be saved: Heaven, 

Hell, and Universal Salvation, avȃndu-l ca autor pe filosoful şi teologul ortodox David Bentley 

Hart. 

Spre deosebire de Occident, unde existǎ o imensǎ literaturǎ teologicǎ, în România 

problema apocatastazei sperie ȋncă gȃndirea teologică, fiind adeseori amintitǎ doar în cadrul unor 

opere mai vaste. Menţionăm ȋnsă contribuţia părintelui Gheorghe Remete, care s-a aplecat asupra 

subiectului ȋn cartea sa Suferinţa omului şi iubirea lui Dumnezeu, oferind pentru prima dată 

teologiei contemporane un răspuns dogmatic sintetic şi esenţializat la problema apocatastazei. 

Credem că principalul factor ce a contribuit la acest deficit ȋn spaţiul romȃneasc a fost teama 

teologilor de spontaneitate, de noutate şi de iniţiativă. Ȋntrucȃt un astfel de subiect te scoate 

inevitabil din zona de confort şi siguranţă a dogmelor, puţini au fost cei care au avut curajul să ȋl 

abordeze. 

 

5. Importanţa cercetării 

Noutatea tezei nu constă ȋn tema propriu-zisă, ci ȋn modul de abordare şi ȋn perspectivele 

propuse. Importanţa acestei cercetări poate fi evidenţiată prin cȃteva aspecte. Ȋn primul rȃnd, se 

impune necesitatea unei abordări mai cuprinzătoare a subiectului, dintr-o perspectivă ortodoxă 

contemporană. Imperativul abordării acestei teme este dat şi de accesul ridicat la informaţii din 

ultimele decenii, care au favorizat interacţiunea ortodocşilor cu problemele ridicate de teologii şi 

gȃnditorii apuseni ce s-au remarcat ȋn dezbaterea acestui subiect. De asemenea, se observă o 

insuficientă informare asupra problematicii ȋn teologia ortodoxă romȃnească, cercetările străine 

fiind adeseori inaccesibile unei mase largi de teologi şi care, de asemenea, nu obţin informaţii 

suficiente pe parcursul studiilor teologice pentru a putea răspunde pertinent la această problemă. 
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Prea puţine sunt şi studiile care tratează această temă dintr-o perspectivă interconfesională. De 

aceea, teza de faţă este o ȋncercare de a răspunde acestor deziderate ȋn contextul specific 

autohton. 

Totodată, considerăm că omul contemporan are nevoie de un răspuns clar şi cuprinzător 

pentru această problemă. Apocatastaza nu este o concepţie destinată cercului unei elite de teologi, 

ci ea trebuie ȋnţeleasă de fiecare persoană ȋn parte. Creştinul trebuie să răspundă complet oricui şi 

oricȃnd, tocmai pentru că el ȋi ia cel mai ȋn serios pe toţi oamenii, ȋmplinind cuvȃntul Sfȃntului 

Apostol Petru, care ne cere să fim ,,gata totdeauna să răspundem oricui ne cere socoteală despre 

nădejdea noastră” (1 Petru 3,15). Există astăzi numeroşi creştini şi ne-creştini care ȋnţeleg, simt şi 

cred ȋn ideea mȃntuirii universale absolute. Această teză vine să prezinte sintetic posibilele 

abordări ale subiectului, precum şi poziţia Bisericii, lăsȃnd la latitudinea cititorului să ȋşi aleagă 

calea credinţei pe care doreşte să o urmeze, ȋnsă ȋn cunoştinţă de cauză cu poziţia pe care se va 

afla, ȋn urma opţiunii, faţă de Biserică. Aşadar, prin această teză ne-am propus să aducem ȋn 

spaţiul romȃnesc cercetările străine din acest domeniu, să tratăm subiectul dintr-o perspectivă 

interconfesională şi să construim un răspuns clar şi cuprinzător pentru omul contemporan. 

 

6. Structura lucrării 

Cercetarea de faţă a urmărit o linie cronologică, dar şi o logică argumentativă, pe tot 

parcursul ei. Pornind de la fundamentele clasice ale apocatastazei am făcut un periplu istoric pȃnă 

ȋn contemporaneitate, ȋn dorinţa de a construi mai ȋntȃi o imagine de ansamblu a pilonilor 

constitutivi ai acestei opinii teologice, urmȃnd ca mai apoi să vizualizăm treptat principalele 

etape de dezvoltare a acestei construcţii pȃnă ȋn forma sa actuală. Am considerat necesar să 

expunem mai ȋntȃi argumentele şi contra-argumentele principale la adresa apocatastazei, 

deoarece, pornind de aici, teologii, de-a lungul istoriei, şi-au construit propriul discurs cu privire 

la acest subiect. Ȋn mod evident, fie că aparţin tradiţiei apusene, fie celei răsăritene, teologii au 

făcut uz de unele sau altele dintre aceste argumente, adăugȃnd, bineȋnţeles, şi alte perspective de 

abordare. Aspectele aduse ȋn discuţie ȋn cadrul primei secţiuni s-au bazat ȋn special pe resursele 

primare ale teologiei, pentru a vedea ȋn principal modul ȋn care Sfinţii Părinţii şi scriitorii 

bisericeşti au abordat această temă. 

A doua şi a treia parte a urmărit o dezvoltare istorică a dezbaterilor cu privire la 

apocatastază de la sfȃrşitul perioadei patristice – ȋncheiată ȋn mod formal la sfȃrşitul secolului al 

VIII-lea – şi pȃnă la sfȃrşitul secolului XX.  



11 
 

Influenţa capitală a lui Anselm de Canterbury şi a lui Toma de Aquino a diminuat orice 

ȋncercare de resuscitare a ideii apocatastazei ȋn spaţiul catolic medieval şi modern. Pe de altă 

parte, condamnarea lui Origen ȋn cadrul Sinodului al V-lea Ecumenic a constituit un zid imposibil 

de trecut şi pentru răsăriteni ȋn abordarea acestui subiect, devenit oarecum un tabu teologic. 

Ȋn mod firesc, apariţia reformatorilor ȋn spaţiul teologic al secolului al XVI-lea a dus la o 

serie de noi interpretări subiective ale Scripturii şi, odată cu acestea, la amplificarea speculaţiilor 

cu privire la apocatastază. Ȋnsă trebuie să precizăm că ideea apocatastazei a reapărut ȋn primul 

rȃnd ca o reacţie inerentă la teologia juridică şi penitenţială dezvoltată ȋn Vest.  

Este indubitabilă apariţia unui număr tot mai mare de teologi ortodocşi şi catolici pe scena 

dezbaterilor cu privire la apocatastază din cadrul secolului XX. Ȋn linii generale, chiar dacă unii 

teologi ortodocşi, precum Serghei Bulgakov, Paul Evdokimov, Andrew Louth, Vladimir Lossky 

sau Olivier Clément pledează pentru o posibilă apocatastază, niciunul dintre aceştia nu afirmă 

fără echivoc certitudinea acesteia, apocatastaza rămȃnȃnd astfel, cel mult o opinie teologică. Şi ȋn 

tradiţia catolică, teologii din cadrul acestui secol, precum Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, 

John Sachs sau Joseph Ratzinger, au integrat ideea mȃntuirii universale ȋn cadrul unei speranţe 

lărgite. Ȋn spaţiul protestant, dezbaterile eshatologice au fost puternic influenţate de personalitatea 

şi opera lui Karl Barth, care a remodelat ideea dublei predestinări sub forma alegerii universale a 

tuturor ȋn Hristos.  

La toţi teologii menţionaţi ȋn cadrul acestui capitol se poate observa un crescendo de 

interes şi ȋndrăzneală, ca urmare a nemulţumirii vis-a-vis de modul ȋn care s-a oficializat 

eshatologia creştină. Apocatastaza, ȋnţeleasă ca posibilitate de mȃntuire a tuturor ȋn veşnicie, a 

fost cea care a oferit spaţiul propice pentru reevaluarea problemelor eshatologice, restrȃnse 

adeseori ȋn mijlocul unor cadre rigide de ȋnţelegere a mȃntuirii. Plasarea apocatastazei ȋn sfera 

misterului, a puterii şi a iubirii divine a constituit cea mai ,,ortodoxă” variantă de nuanţare a 

discursului teologic de secol XX. 

Cea de-a patra diviziune este destinată perspectivelor trasate de teologi ȋn ultimii 20 de 

ani. Acest capitol are rolul de a demonstra că apocatastaza este o problemă actuală şi larg 

răspȃndită ȋn toate cele trei mari confesiuni creştine, fiind susţinută chiar şi de unii teologi 

ortodocşi renumiţi. Ȋn ceea ce priveşte dezvoltarea subiectului la ȋnceput de mileniu, am constatat 

o insistenţă sporită a teologilor ȋn argumentarea apocatastazei. Se poate observa că, spre 

deosebire de secolul al XX-lea, unde apocatastaza a luat cel mai adesea forma unei ,,speranţe 

pentru toţi”, apocatastaziştii noului mileniu tratează această problematică ȋn direcţia unei 
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dogmatizări, relevȃnd tot mai mult ȋn operele lor şi cu o rigoare ştiinţifică sporită, suportul 

scripturistic, tradiţional, raţional, existenţial şi filosofic al acestei opinii teologice. Ȋn acest capitol 

se vor putea observa diferenţele de abordare a problemei dintre teologii contemporani şi cei de 

dinaintea lor, subliniind ȋn mod special derapajele cele mai semnificative. 

Pe această linie se ȋnscrie şi teologul ortodox David Bentley Hart, pe care ȋl considerăm 

un indubitabil adept al apocatastazei. Ȋn spaţiul catolic, se remarcă cercetările Ilariei Ramelli, care 

prin noile abordări exegetice şi patristice, au adus un plus de valoare argumentelor 

apocatastaziştilor. Cultul Bisericii, cu precădere prin intermediul textele pascale, afirmă biruinţa 

totală a lui Hristos asupra iadului, golirea şi distrugerea lui definitivă, motiv pentru care, ȋn cadrul 

dezbaterilor teologice recente, reintră posibilitatea temporalităţii iadului, adusă ȋn prim plan de 

teologul ortodox Ilarion Alfeyev. Ȋn spaţiul protestant şi neo-protestant, sunt aduse noi 

perspective de realizare a apocatastazei. Dacă Thomas Talbott pledează pentru suprimarea finală 

a libertăţii umane, David Congdon propune ideea co-crucificării inconştiente, prin care fiecare 

om este mȃntuit ȋn această viaţă ȋn mod pasiv şi involuntar. Cea mai ,,ortodoxă” abordare a 

problemelor eshatologice de la ȋnceputul mileniului al III-lea credem că ȋi aparţine teologului 

protestant Rob Bell. Accentuarea apocatastazei ca certitudine eshatologică a creat inevitabil şi 

reacţia critică teologică, cel mai de seamă reprezentant fiind teologul protestant Michael 

McClymond. 

Ȋn mod cert, teza de faţă nu este doar o expunere sintetică a argumentelor şi contra-

argumentelor referitoare la ideea apocatastazei regăsite de-a lungul istoriei, ci şi o ȋncercare de 

evidenţiere din partea noastră a perspectivelor posibile deschise de apocatastază ȋn discursul 

teologic actual. Astfel că, ȋn cadrul ultimei secţiuni, am expus ȋn mod explicit poziţia noastră vis-

a-vis de apocatastază. 

Scopul reevaluării apocatastazei ȋn teologia ortodoxă actuală este ca oamenii, şi cu atȃt 

mai mult credincioşii, să devină mai generoşi, mai liberi şi mai optimişti ȋn relaţia cu semenii lor. 

O astfel de abordare poate lărgi orizonturile ȋn relaţiile interconfesionale, iar acceptarea faptului 

că orice om care ȋl caută şi ȋl pune pe Dumnezeu ȋn centrul existenţei sale, indiferent de forma şi 

mijloacele exterioare utilizate, poate intra ȋn comuniune veşnică cu Dumnezeu, va ȋnlesni 

considerabil dialogul nostru cu alteritatea confesională sau religioasă. 

Ȋn al doilea rȃnd, ideea apocatastazei ne aduce aminte de următorul fapt: omul a fost creat 

după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Atȃta timp cȃt susţinem că acest chip al lui Dumnezeu 

nu poate fi distrus definitiv, credem că poate exista nădejdea, fie şi dincolo de moarte, ca acea 
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potenţialitate ontologică să poată fi actualizată şi renăscută, făcȃnd astfel posibilă restaurarea 

celor ce vor vrea să intre ȋn comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii lor.  

Chiar dacă ȋnvăţătura oficială a Bisericii mai consideră ȋncă apocatastaza o simplă 

speculaţie teologică, o argumentare pur teoretică a unei problematici demult soluţionate de 

tradiţia Bisericii, o cugetare a unor minţi mai sensibile sau mai artistice, care fac abuz de nişte 

argumente ce nu pot rămȃne decȃt la nivelul unor supoziţii, importanţi teologi din cadrul 

principalelor confesiuni creştine afirmă, mai mult sau mai puţin explicit, că e posibil ca toţi 

oamenii să fie ȋn final mȃntuiţi. Notabil este şi faptul că mulţi teologi ortodocşi din 

contemporaneitate pledează pentru ideea apocatastazei. Aşadar, putem afirma indubitabil că 

apocatastaza este o provocare de mare actualitate. Este evident că, oricȃte argumente s-ar aduce 

ȋn favoarea sau ȋn defavoarea apocatastazei, acestea nu vor fi suficiente pentru a dovedi 

validitatea sau imposibilitatea acestei opinii teologice. Cu toate acestea, ideea apocatastazei are 

temeiuri şi este sustenabilă. Orice susţinere a apocatastazei implică neȋndoielnic riscul 

panteismului şi al relativismului moral. Din acest motiv, precizăm că veşnicia rămȃne un mister 

şi o taină a lui Dumnezeu şi niciun teolog nu trebuie să decreteze ȋn această privinţă. Biserica nu 

trebuie să uite că, mai presus de orice şi de oricine, se află Dumnezeu, iar puterea Lui nu poate fi 

limitată de niciun argument teologic. Ȋn lipsa unor răspunsuri, poate cea mai corectă abordare la 

problema apocatastazei ar fi acea ,,tăcere cuviincioasă” ȋn faţa tainei de nepătruns a lui 

Dumnezeu, lărgind prin aceasta orizonturile dogmatice ale perspectivei eshatologice şi lăsȃnd loc 

iubirii şi puterii creatoare a lui Dumnezeu ȋn soluţionarea oricărui paradox.  
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