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Introducere

In primele secole ale Bisericii post-apostolice,

conceptia despre libertatea vointei s-a conturat, in Rasarit, in

functie de controversele pe care principalii exponenti ai gandirii

cre§tine le-au avut cu gnosticii §i cu paganii fatalisti ai vremii.1

Incepand cu secolul al IV-lea, invatatura despre liberul arbitru a

ajuns sa fie gandita deasupra acestui domeniu in care altadata se

purtau aprige dezbateri. Secolul al IV-lea marca depasjrea unui

hotar dincolo de care scriitorii crestini se percepeau pe ei insjsi

ca exponenti ai unui sistem care nu mai trebuia sa depuna

acelea§i eforturi intense de a-sj apara conceptiile la concurenta

cu filozofia pagana. Criticile ferme ale lui Iustin Martirul ori

Clement Alexandrinul sau polemicile si atacurile furibunde ale

lui Tafian facusera acum loc unui discurs mai echilibrat,

orientat asupra lui insusj. Ganditorii cre§tini incepeau sa

teologizeze cu privire la problema libertatii vointei in propriii

1 Pentru o perspective evanghelic<l asupra acestei perioade, vezi Emanuel Contac,
,,Premise patristice ale formarii doctrinei despre libertatea vointei, in gandirea

teologica rasariteana" in Pleroma. Studii $i ccrcetah teologice, Anul VI, nr. 1,

Iunie2004, p. 17-48.
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lor termeni, nu fara un amestec semnificativ de filozofie,

precum in cazul lui Grigorie de Nyssa.

Predomina in aceasta perioada, chiar si printre

ganditorii lipsiti de o cultura filozofica, un optimism moderat cu

referire la capacitatea omului de a crede, de a se pocai si de a-L

urma pe Hristos din proprie vointa. Numai cei cu inima

Tmpietrita nu'vor sa se pocaiasca si sa mearga pe drumul stramt.

Celor care ar cauta sa se eschiveze de la nevointa spirituala prin

invocarea celebrului capitol 7 din Romani li se opun, in mod cu

totul neasteptat, pasaje din VT din care ar reiesi, potrivit celor

mai multi scriitori rasariteni, capacitatea omului de a face binele

si de a persevera pe cont propriu in ascultare de Dumnezeu.

Ne-am indepartat semnificativ de perioada cand Pavel

scrisese epistolele catre romani si galateni, constientizand atat

de acut existenta unei puternice forte de impotrivire acerba a

inimii fata de vointa lui Dumnezeu.2 Sub influenta filozofica

platonica si neoplatonica, perspectiva asupra persoanei umane

s-a schimbat. Pentru Pavel trupul zacea in umbra unei forte

infricosatoare - puterea carnii, care presupunea fragilitatea

trupului, iminenta mortii si inclinatia constanta spre pacat, toate

concurand pentru conturarea unei imagini la scara mica a

profundei razvratiri a kosmos-u\w\ (ca lume ostila) impotriva

Duhului lui Dumnezeu.3 Vremea disperarii pauline in fata

conditiei sordide a omului neregenerat a trecut. Ganditorii din

2 Peter Brown, Tnipui.fi societatea, trad. Ioana Zirra, Bucure§ti, RAO, 2000, p. 61.
3 ibid., p. 62.
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secolele IV-V se Tntrec pe ei in§i§i in a arata ca supunerea

trupului este o chestiune de vointa sj de exercitiu neabatut. Nu

este, prin urmare, intamplator ca scriitorii analizati in paginile

urmatoare fac, exceptandu-1 pe Chiril al Ierusalimului,

importante apologii pentru monahism §i viata de asceza.

Chiril al Ierusalimului (313-386)

Chiril al Ierusalimului s-a nascut in Palestina, in jurul

anilor 313-315. A fost calugar §i a avut o buna cunoa§tere a

Scripturii. Viata sa nu a fost scutita de framantari §i

controverse, deoarece in 357 a fost depus din functia de episcop

al Ierusalimului, de catre un conciliu arian. In 359 s-a reintors,

fiind expulzat din nou in acela§i an. A urmat alta serie de

reveniri §i caderi in dizgratie, dar, in cele din urma, s-a stabilit

in eparhia sa §i a putut astfel sa participe la Sinodul II ecumenic

de la Constantinopol.4

Lucrarea cea mai apreciata a lui Chiril este colecfta de

cateheze rostite (in mare parte) la Ierusalim. Autorul lor face

treptat o prezentare a adevarurilor de baza despre pacat,

pocainta, botez §i credmta, despre Simbolul apostolic §i despre

tainele pe care urmeaza sa le primeasca cei proaspat initiati in

credinta (botez, mirungere, euharistie, liturghie). Numarul total

al catehezelor este de 23, la care se adauga §i o procateheza.5

4 loan G. Coman, Patrologie, si, s.e., 2000, p. 109.
5 Ibid, p. 109.
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In cateheza a Il-a, Chiril abordeaza problema pacatului

si chiar in deschiderea discursului sau sustine urmatoarea teza:

Pacatul este un rau savar§it prin libera vointa a

omului, odrasla a poftei. Profetul spune lamurit ca

pacatuim prin propria noastra vointa: ,,Eu te-am

sadit vita roditoare, toata adevarata; cum te-ai

intors intru amaraciune, vita straina?" Sadul este

bun, dar fructul rau. Raul provine din libera

vointa. Saditorul nu are nici o vina. Via insa prin

foe se va arde, pentru ca a fost sadita spre a aduce

rod bun, dar prin libera vointa a facut rod rau.6

Autorul aduce si alte argumente din Eclesiasrul si din

epistolele pauline, pentru a ajunge la concluzia ca, desi

Ziditorul 1-a facut pe om spre fapte bune, zidirea, prin propria ei

vointa, s-a indreptat spre rautate. Chiril arata ca si Diavolul are

un rol important in influentarea omului, sfatuind pe toti spre

rau, fara insa a avea putere peste cei care nu-1 asculta. El este

eel care a pacatuit de la inceput, nu pentru ca Dumnezeu a pus

ceva imperfect in el, caci astfel pacatul ar fi asociat cu

Dumnezeu insusi, ci pentru ca prin propria sa vointa a ajuns

diavol, asumandu-si un nume adecvat faptelor sale.7

Sfantul Chiril al Ierusalimului, Cuteheze, II, 1, Bucure§ti, EIBMBOR, 2003, p.

Chiril al Ierusalimului, Cateheze, II, 4, p. 25.
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In ciuda conditiei disperate a omului, nu este totul

pierdut, sustine Chiril, indemnandu-i pe catehumeni sa nu

deznadajduiasca:

[...] sarpele leapada batranetea; iar noi nu vom

lepada pacatul? Daca este lucrat bine, un pamant

plin cu spini se schimba in pamant roditor. Oare

noi sa nu putem sa ne mantuim? Firea omeneasca

deci are putinta sa se mantuie; este nevoie insa de

vointa.8

In acest pasaj, Chiril accentueaza in mod excesiv

capacitatea omului de a se mantui, Tnsa aceasta atitudine a sa

este explicabila Tn context, deoarece el doreste

sa-i convinga cu orice pret pe auditori ca, indiferent cat de mult

a pacatuit un om, oricat de jos a decazut, tot mai poate avea

speranta ca va fi iertat §i ca va putea primi milostivirea lui

Dumnezeu. Aceasta accentuare a bunatatii §i a marinimiei lui

Dumnezeu se transfera si asupra resurselor omenesti de a gasi

mantuirea, ceea ce pare sa depaseasca sfera biblica Tn care poate

fi gandita mantuirea omului. Ca autorul catehezelor ?§i ia

libertatea de a specula dincolo de limitele biblice este evident

din faptul ca, evidentiind dragostea inefabila a lui Dumnezeu,

ajunge sa considere ca ,,si pe ingeri li iarta Dumnezeu, deoarece

Ibid., II, 5, p. 27.
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unul singur este fara de pacat, Iisus, Care curateste pacatele

noastre."9

In cazul acestui ganditor rasaritean, ca si in cazul

intregului corpus patristic la care facem referinta, un aspect care

influenteaza interpretarea soteriologica a textelor este

urmatorul: de regula construcfiile pasive din greaca ale verbului

,,a mantui" sunt traduse prin constructii reflexive in limba

romana.

Situatia devine evidenta atunci cand comparam doua

traduced ale aceluiasi text din Chiril: versiunea romaneasca

citata mai sus, respectiv versiunea englezeasca din The Nicene

and Post-Nicene Fathers, vol. 7. p. 127. in versiunea

romaneasca se spune astfel, cu referire la Manase: ,,Daca eel

care a taiat cu fierastraul pe profet s-a mdntuit prin pocainta,

oare tu, care n-ai facut un pacat atat de mare, sa nu te

mdntuiV™ In traducerea engleza facuta in 1893 de Edwin

Hamilton Gifford, fost arhidiacon de Londra §i canonic la St.

Paul's, citatul suna dupa cum urmeaza: ,,Daca eel care 1-a taiat

pe profet cu fierastraul a fost mdntuit prin pocainta, atunci tu,

care nu ai facut rele atat de mari, nu veiputeafi mdntuitT

Pentru a ilustra convingator posibilitatea reala a

mantuirii pentru pacatosi, teologul Palestinian face o insiruire

de oameni ai Scripturii - prostituata Rahav, imparatii David,

Ahab, Ieroboam, Manase, Ezechia, respectiv Nabucodonosor -

9 Ibid., II, 10, p. 30.
iQIbid., II, 14, p. 33.
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si conchide ca pocainta lor le-a adus reabilitarea, de aceea

mantuirea prin pocainta este posibila pentru toti pacatosii.

Necesitatea de a colabora din propria vointa este

reliefata in Cateheza a Ill-a, care vorbeste despre botez:

[...] Daca vei lepada pe omul eel vechi cu propria

ta voie, ti se vor ierta toate faptele tale, fie

desfranarea, fie adulterul, fie orice alt fel de

destrabalare.

Problema libertatii vointei, respectiv a puterii omului

de a ajunge la mantuire trebuie, in cazul lui Chiril, sa fie

completata cu o elucidare a conceptiei sale despre suflet si

despre trup, a§a cum este relevata in Cateheza a IV-a.

In primul rand, trebuie subliniat ca autorul catehezelor

este dihotomist si considera ca omul este alcatuit din suflet si

trup. Prin suflet el intelege acea parte libera a omului, opera cea

mai frumoasa a lui Dumnezeu, nemuritoare, rationala,

incoruptibila, care are puterea sa faca ceea ce voieste. In acest

punct, Chiril initiaza o discutie despre faptul ca omul nu

pacatuieste ca urmare a semnului zodiacal sub care s-a nascut,

nu traieste imoral din cauza sortii, si nici nu este silit de

conjunctive astrale sa se dedea la destrabalari.12

[...] sufletul, inainte de a veni pe aceasta lume, nu

avea pacat. Cand am venit pe lume nu aveam

11 Chiril al Ierusalimului, Cateheze, III, 15, p. 47.
nIbid.,W, 18, p. 59.
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pacat. Acum insa pacatuim prin voinfa noastra

libera. Sa nu ascultati pe vreunul care

interpreteaza fals cuvintele: ,,Daca ceea ce nu

voiesc, aceea fac", ci aminte§te-ti de Cel care

spune: ,,Daca vefi vrea §i Ma vefi asculta, vefi

mdnca bunatafile pamdntului; dar daca nu vefi

vrea, nici nu Ma veti asculta, sabia va va

mdnca. "l3

Chiril nu considera ca sufletul este acea zona de

confluenta dintre spirit §i trup, adica zona comptibila in egala

masura a fiintei umane, de aceea spune ca toate sufletele, ale

barbatilor §i ale femeilor, sunt la fel; din faptul ca fiinta

sufletelor este aceea§i, rezulta, in mod inevitabil, ca toate

sufletele savar§esc prin liberul arbitru ceea ce este rau sau ceea

ce este bun. In incheierea analizei pe care o face conceptului

de suflet, Chiril arata ca sufletul este liber §i ca Diavolul poate

sa-1 ispiteasca, dar nu are putere sa-1 forteze contra vointei sale.

In prelungirea acestei discutii, este supusa analizei §i relatia

dintre trup §i suflet. Trupul nu poate fi considerat cauza

pacatului, pentru ca daca trupul ar fi pricina pacatului, atunci de

ce nu pacatuie§te un om mort, se intreaba Chiril. Conceptia pe

care ajunge apoi sa o sustina este ca ,,trupul nu pacatuie§te prin

el insusj, ci sufletul prin trup."15

"ibid., IV, 19,p. 59.
14/bid, IV, 20, p. 60.
13 Chiril al Iemsalimului, Cateheze, V, 23, p. 61.
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Teologul Palestinian mai considers ca cei aflati pe calea

monahala au ales prin vointa lor sa traiasca in castitate, flind

astfel inscrisj in cartile ingeres.ti; a§adar, ei trebuie sa vegheze

pentru ca nu cumva sa fie §tersi din pricina unor fapte imorale.16

Cat despre Diavol, el, dintr-o flinta buna, s-a preschimbat in

alta rea, care poate sa mduplece pe cei care voiesc, fara msa a-i

sili in vreun fel.

Mai apar mentiuni ale acestui aspect si in alte cateheze.

In Cateheza a

VH-a, de exemplu, care analizeaza persoana Tatalui, Chiril reia

idei pe care le-a discutat §i in primele cateheze, anume ca

Diavolul este tatal celor care, prin liberul arbitru, alearga cu el;

de asemenea, nimeni, dintre cre§tini, nu vine la infiere in chip

fortat, ci prin libera vointa. In alta omilie, referitoare la

vindecarea ologului de la scaldatoarea Betezda, Chiril afirma,

spre final, necesitatea ca sufletul sa stapaneasca trupul,

sugerand ca sufletul este bun in sine, pe cand trupul este

vulnerabil §i atras spre implinirea poftelor sale.18 O astfel de

abordare pare sa contrazica ideile prezentate in Cateheza a IV-a

§i trateaza simplist structura fiintei omene§ti, ignorand multe

concepte biblice complexe precum sarx, psyche, pneuma.

Grigorie de Nyssa (331-395)

16 Ibid, VI, 24, p. 62.
17 Ibid., VII, 13, p. 111.

Chiril, Omilie la slabanogul de la scaldatoarea Vitczda, 18, p. 378.
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Intre Parintii Niceeni, Grigorie de Nyssa si-a castigat o

mare pretuire, gratie ascutimii sale intelectuale si speculative, a

trairii sale virtuoase si a calitatilor sale; de aceea, unii istorici i-

au conferit metaforic supranumele ,,Steaua din Nyssa".19 Ca

semn al recunoasterii rolului sau in elaborarea doctrinelor

ortodoxe, a fost proclamat ,,stalp al Ortodoxiei" la Sinodul II

ecumenic (381), caci Ti egaleaza in teologie pe ceilalti doi

capadocieni, Vasile eel Mare si Grigorie de Nazianz, ba chiar ii

depa§este prin puterea sa de speculate.20

Asupra lui Grigorie planeazS insa si acuzatia de

origenism, deoarece el a fost influentat in mod considerabil de

matricea de gandire origenista care opunea filozofiei fataliste a

vremii libertatea vointei din care decurge raul prin pacat.21 Mai

mult, desi Grigorie de Nyssa combate teoria origenista despre

preexistenta sufletelor,22 el pastreaza inca ideea de apocatastaza

?i de mantuire generala,
mtr-una din lucrarile sale, intitulata Despre crearea omului23

Desigur, la Grigorie de Nyssa doctrina origenista devine mai

subtila; teologul capadocian incearca sa-si argumenteze cat mai

bine mvatatura, dar nu ne propunem sa detaliem aici traseul

William Moore & Henry Austin Wilson, ,,The Life and Writings of Gregory of
Nyssa", in Nicene And Post-Nicene Fathers; Second Series, vol. 5, p. 16.

I.G. Coman, op. cit., p. 114.

^ William Moore & Henry Austin Wilson, op. cit., p. 41.

- Potrivit lui Origen, sufletele au fost create din eternitate si nu a existat niciodatS
iin moment cand ele sa nu fi existat.

"' I.G. Coman, op. cit., p. 115.
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gandirii sale. Este suficient sa mentionam ca teoria lui Grigorie

despre apocatastaza isi are temeiul in conceptia lui asupra raului

§i a existentei acestuia, atunci cand Dumnezeu va fi ,,totul in

tot .

Pentru a intelege perspectiva lui Grigorie de Nyssa

asupra libertatii vointei, vom pleca de la o scriere ascetica -

Despre feciorie - realizata inainte de asumarea episcopatului.

Aceasta lucrare pledeaza, in buna traditie rasariteana, pentru

renuntarea la casatorie si angajarea pe drumul dedicarii totale

fata de Hristos. Atunci cand comenteaza statutul lui Adam si al

Evei in Gradina, autorul arata ca institutia casatoriei a venit

dupa Cadere, si, prin urmare, ea constituie o indepartare de

scopul initial al lui Dumnezeu. Ca atare, primul pas al corectarii

acestei indepartari ar trebui sa fie renuntarea la casatorie.

Tot in acest context, Grigorie vorbeste despre faptul ca

oamenii au fost creati dupa chipul si asemanarea Puterii care

domneste peste toate lucrurile, pastrand si in privinta vointei

libere asemanarea cu eel a carui vointa este peste toate.

[Omul] nu era robit nici unei necesitati exterioare,

in nici o privinta; simtamintele sale fata de ceea

ce ii facea placere depindeau numai de judecata

sa particulara; era liber sa aleaga tot ceea ce ii

placea; astfel, era un agent liber, desi doborat prin

24 William Moore & Henry Austin Wilson, op. cit., p. 42.
25 Grigorie de Nyssa, Despre feciorie, 12, in Post-Nicene Fathers, Second Series,

vol. 5, p. 698.
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viclenie, cand §i-a atras asupra-§i dezastrul care

acum cople§e§te omenirea. A devenit el insu§i eel

care a descoperit raul, dar nu a descoperit ceea ce

facuse Dumnezeu; caci Dumnezeu nu a creat

moartea. Omul a devenit, de rapt, el insu§i, intr-o

anumita masura, fauritorul raului.26

Perspectiva asupra modului in care a fost creat omul

este completata de o alta scriere, Cuvdnt despre suflet si despre

inviere, redactata probabil pe la 380. Aceasta lucrare este o

imitatie a celebrului dialog platonic Phaidon, care prezinta

reflectiile lui Socrate Tnainte de moarte.27 Dialogul se poarta

intre Grigorie si Macrina, sora §i invatatoarea sa, despre care el

vorbeste intr-o scrisoare adresata unui calugar numit Olimpie.

Ea a fost fiica cea mare'a Sfintei Emilia; purta numele de

Macrina, ca §i bunica ei.28

Atunci cand se concentreaza asupra statutului pe care-1

are omul, autorul ne atrage atentia, prin vocea Macrinei, sora sa,

ca ceea ce il deosebe§te pe om de restul creatiei este tocmai

inzestrarea cu facultatea ratiunii (adica produsul alegerii). Dar

nu este posibil ca aceasta facilitate de a cugeta sa existe in trup

fara mijlocirea simturilor, §i, deoarece simturile subzista deja in

creatia nerationala, sufletul nostril, atunci cand se uneste cu

26 Ibid., 12, in Post-Nicene Fathers, Second Series, vol. 5, p. 695-696.

' I.G. Conian, op. cit., p. 116.

Grigorie Teodoresc, ,,NotS introductivS", m Sf. Grigorie de Nyssa, Despre suflet

si inviere, Bucure§ti, Editura Herald, 2003, p. 12.
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trupul, se une§te si cu simturile trupului; toate acele fenomene

dinlauntrul nostru, pe care le numim ,,pasiuni", nu au fost date

spre nenorocirea omului; totusi, potrivit utilizarii pe care

propria noastra vointa libera le-o confera, aceste porniri ale

sufletului devin unelte ale virtutii sau ale viciului.

In cazul viciului, in eternitate va avea loc o judecata

severa, prin foe, care-i va purifica pe oameni. Daca ancorarea

lor m rau si in material a fost profunda, intensitatea si durata

focului vor spori proportional, pana cand se va obtine detasarea

raului de sfera materials. In orice caz, non-existentul absolut

(raul) trebuie sa fie inlaturat din existenta. Deoarece raul, prin

natura lui, nu poate exista in afara vointei, decurge de aici ca

arunci cand fiecare vointa se va regasi in Dumnezeu, raul va fi

anihilat total, deoarece nu va mai avea un receptacul adecvat

manifestarii lui.30

Autorul se intreaba care este mangaierea celui care va

trebui sa parcurga un astfel de stadiu de curatire pentru o durata

de timp lunga cat vesnicia, si nu doar de un an, si primeste de la

invatatoarea sa raspunsul ca trebuie sa pastram sufletul neintinat

de manjirea pacatului, evitand raul si placerile cat mai mult,

pentru ca in evanghelii se vorbeste atat despre datorii

diferentiate, cat si despre faptul ca datornicii nu au iesit din

temnita pana ce nu au platit si ultimul banut, inainte de a ajunge

la starea de libertate.

29 Grigorie de Nyssa, Despre suflet §i mviere, p. 39-40.

30 Ibid., p. 62-63.

31 Ibid., p. 63-64.
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Iar libertatea este asemanarea cu starea

independent si stapana siesj ce ne-a fost daruita

la inceput de Dumnezeu, dar care apoi a fost

acoperita de ru§ine din pricina pacatului [pe care

1-am savars.it]. Libertatea este din fire una singura

§i inrudita doar cu sine insa§i; asadar tot ce e liber

se va uni cu tot ce ii e asemanator. Virtutea e insa

fara constrangere, asadar in ea totul este liber;

deci libertatea e nesilita.32

Cat despre cei care se tem in fata unei astfel de

suferinte purificatoare in eternitate, personajul feminin al

dialogului, considerat maestru si invatator, declara ca este o

nebunie sa te tanguiesti si sa te jeluiesti in legatura cu aceasta

inlantuire fireasca a evenimentelor, deoarece toate lucrurile

trebuie sa fie pe potriva naturii divine, intr-o ordine si

succesiune stabilita de intelepciunea Celui care stapaneste

lumea. Tocmai de aceea a luat fiinta natura rationala: pentm ca

bogatia bunurilor dumnezeiesti sa nu fie nefolositoare.

Intelepciunea care a creat totul a plamadit sufletele, aceste

receptacule cu vointa libera, ca pe niste vase pentru scopul sau,

ca ele sa poata primi binecuvantarile sale si sa creasca, pe

masura ce primesc noi adaosuri in urma revarsarii benedictiilor

divine.33

32 Ibid., p. 64.

33 Grigorie de Nyssa, Despre suflet, p. 65-66.
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TotusJ, omul poate alege si sa devina ceea ce vrea.

Sufletul is.i deriva existenta din Dumnezeu, in sensul ca ajunge

la viata prin voia Creatorului. Deoarece nu putem concepe ca

raul sa-§i aiba salas. in Dumnezeire, sufletul este la randu-i liber

de pacat. El are mai multe optiuni: sa incline dupa propria lui

judecata spre ceea ce i se pare bun, sa inchida ochii, prin vointa

sa libera, in fata binelui, sa se lase orbit de vrajma§ul insidios

care locuie§te impreuna cu noi, sau, dimpotriva, sa-si pastreze

integritatea vederii, privind spre adevar §i indepartandu-se de

bezna patimilor.34

Alta lucrare importanta a lui Grigorie de Nyssa, poate

cea mai importanta, dupa aprecierile unor cercetatori, este

Marele cuvdnt catehetic. Ea se inscrie in linia incercarilor

teologice de sistematizare care incepe cu activitatea lui Origen

si merge pana la lucrarea dogmatica a lui loan Damaschin.35

Opera aceasta, cunoscuta §i sub numele Despre invatatura

cre§tind, a fost scrisa in jurul anului 385 6, deci la varsta cand

autorului ei i se recunoscuse deja calitatea de stalp al

Ortodoxiei. Marele cuvdnt catehetic se adreseaza dascalilor

cre§tini insarcinati cu educarea catehumenilor §i cuprinde 40 de

:]4 Ibid., p. 74-75.

"° Remus Rus, Dicfionar enciclopedic de literatura cre$tina din primul mileniu,
Bucuresti, Editura Lidia, 2003, p. 327.

36 Alta datare ar fi anul 375-378, deci mult mai devreme, dupa nota introductivS
scrisa de Grigorie Teodorescu pentru traducerea lucrarii Despre Invatatura

cre?tina, Bucuresti, Editura Herald, 2003, p. 102.
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capitole, in trei parti, care trateaza pe rand despre Dumnezeu,

despre pacat, despre mantuire, botez §i euharistie.37

In capitolul V al tratatului sau dogmatic, care are si

accente polemice Tmpotriva gnosticilor sau ereticilor, Grigorie

de Nyssa isi propune sa demonstreze ca daca natura omeneasca

se afla acum intr-o stare degradata, nu inseamna ca omul nu a

cunoscut niciodata starea de fericire. Dumnezeu 1-a facut pe om

partas la bunurile dumnezeiesti si a pus in el acea tanjire dupa

vesnicie, de aceea nu 1-ar fi putut lipsi pe om de bunul eel mai

de pret, adica de harul libertatii si al vointei libere. Unul dintre

pasajele care esentializeaza foarte bine conceptia teologului

capadocian despre liberul arbitru sustine fara echivoc

necesitatea ca omul sa-si castige rasplata prin stradaniile sale:

Iar daca vreo necesitate ar randui viata

omeneasca, atunci §i chipul din om n-ar mai fi

dumnezeiesc, ci unul fals §i fara nici o asemanare

cu originalul. Caci cum s-ar mai putea numi

icoana a firii dumnezeie§ti ceea ce e supus §i robit

nevoilor? Deci omul eel prin toate asemanator cu

Dumnezeirea, trebuia neaparat sa aiba vointa

libera §i libertate, a§a incat parta§ia la bunuri sa

fie rasplata virtutii sale.38

311.G. Coman, op. cit., p. 116.

Grigorie de Nyssa, Despre invafatura crestina (sau Marele cuvdnt catehetic),
Bucuresti, Editura Herald, 2003, p. 119.
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Ca urmare, Grigorie aflrma acelea§i principii deja

cunoscute din celelalte opere mentionate mai sus, si anume ca

raul este rodul vointei noastre libere, ori de cate ori sufletul se

abate de la bine. In incheierea capitolului V, teologul conchide:

intrucat insusirea vointei noastre libere este de a

alege liber ceea ce voim, cauza relelor [de care

suferim astazi] nu este Dumnezeu, care ne-a creat

cu o fire independents si libera, ci nechibzuinta

noastra de a alege raul in locul binelui.

Comentand modul in care a cazut Cel Rau, ca urmare a

invidiei sale, Grigorie considera ca Diavolul, prin vicle§ug, a

tumat rautate in vointa libera a omului, pricinuind slabirea si

stingerea binecuvantarii, de aceea natura umana este atat de

decazuta. Apoi, m capitolul VII, Grigorie scrie polemic

impotriva maniheilor, aratand ca intentia lor era intotdeauna de

a atribui raul Creatorului. In opozitie cu aceasta conceptie

gnostica, Grigorie considera ca in lume nu exista alt rau decat

viciul, dar acesta nu are existenta proprie, ci este absenta

binelui, caci nimic rau nu exista daca nu iese din vointa libera,

§i daca i se zice rau, i se zice doar pentru ca lipseste binele, dar

ceea ce nu exista nu este real, iar ceea ce nu este real nu poate fi

lucrarea celui ce a creat realitatea.40

. 119.

p. 126.



Doctrina despre libertatea voin|ei 93

Ultimele capitole din cea de-a doua parte a tratatului

relanseaza discutia despre libertatea vointei §i responsabilitatea

omului in propna sa mantuire. In capitolul XXX, Grigorie de

Nyssa cauta sa arate ca Dumnezeu este drept atunci cand ii

evalueaza pe oameni; in fond, propovaduirea Cuvantului se face

pentru toti oamenii, in asa fel meat toti sa aiba o sansa egala. El

dores.te sa combata astfel pozitia celor care considera ca

Dumnezeu este partinitor.

Cel care stapaneste peste tot universul a lasat,

prin marea lui cinste fata de om, ca §i noi sa avem

ceva m stapanirea noastra, peste care fiecare sa

fie singur stapan. §i aceasta este vointa libera,

care e ceva liber §i nesupus nimanui §i care i§i are

temelia in libertatea cugetului nostru.41

Cei care au obiectii, sustin, evident, ca daca Dumnezeu

ar putea, sau daca ar voi, i-ar sili pe oamenii mdaratnici sa

primeasca tnvatatura cre§tina. Dar atunci, se intreaba teologul

capadocian, unde mai este libertatea? Iar daca vointa libera nu-i

activa, neaparat a disparut si virtutea, caci aceasta inceteaza

prin nemiscarea liberului arbitru. Daca virtutea nu-si mai

gaseste scopul, atunci viata §i-a pierdut valoarea, iar cugetarea

se desfa§oara in mod fatalist.

Grigorie de Nyssa, Despre invafStura cre^tina (sau Marele cuvdnt catehetic),

cap. XXX, p. 175.
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Se poate observa cu usurinta, in urma acestei scurte

prezentari a conceptiei lui Grigorie de Nyssa asupra libertatii,

ca teologia lui este influentata semnificativ de postulatele pe

care le face cu privire la originea sufletului. Printr-o dialectics

abila, teologul capadocian ajunge sa sustina despre sufletul

omenesc lucruri pe care Biblia nu le valideaza intru totul.

Consecintele se manifests, la capatul firului argumentativ,

printr-o combinare de principii filozofice neoplatonice cu

elemente biblice, in detrimentul autoritatii Scripturii.

loan Hrisostomul (347-407)

Un alt parinte bisericesc care se situeaza in linia tipica a

gandirii rasaritene in privinta libertatii umane este loan

Hrisostomul (347-407). Este considerat indeobste eel mai mare

orator si comentator al Bisericii Rasaritene; nici unul dintre

parintii rasariteni n-a lasat in urma o reputatie ca a lui,

impecabila. A avut parte' de o educatie cre§tina inca din

copilarie, iar dupa botez (370) a urmat o perioada monahala,

apoi o etapa in care a fost preot §i predicator la Antiohia. loan

Hrisostomul a ajuns in final patriarh de Constantinopol (398-

404). Ultima parte a vietii sale a fost marcata de exil (404-

407).42

42 Philip Schaff, ,,The Life and Work of St. John Chrysostom", in The Nicene and
Post-hlicene Fathers, First Series, vol. 9, Albany, Ages Software 2.0, 1997, p. 12.
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Corpusul literar pe care 1-a lasat constituie cea mai

vasta opera scrisa vreodata de un parinte grec si cuprinde

omilii, tratate si scrisori, care, in editia Migne, totalizeaza 18

volume. Unele lucrari au caracter dogmatico-polemic, altele

sunt apologetice, ascetice sau educativ-morale.43

Din perspectiva subiectului care ne intereseaza, trebuie

sa spunem ca si el pune un mare accent pe libertatea vointei. 0

nuanta a acestui aspect il constituie ideea de cooperare a vointei

umane cu harul divin, in cadrul lucrarii de convertire. Cassian,

considerat fondatorul semipelagianismului de catre teologii

apuseni, a fost discipolul lui loan Hrisostomul si a facut apel la

autoritatea mentorului sau pentru a-si sustine teza. Unii

oponenti ai lui Augustin, precum Iulian din Eclanum, au facut si

ei referire la Hrisostom pentru a contracara teoriile augustiniene

dure despre pacatul originar.44

In vasta opera a lui loan exista cateva zeci de referinte

la subiectul liberului arbitru, de aceea nu ne propunem sa

evidentiem decat cele mai relevante comentarii ale sale. Daca

cercetam omiliile in ordinea cartilor biblice, primele mentiuni

pe tema liberului arbitru le descoperim in Omiliile la Matei.

Comentariul sau este emblematic pentru modul in care autorul

va aborda problema vointei libere in restul operei sale. Atunci

cand prezinta sosirea magilor in Betleem, in omilia a VI-a, loan

Hrisostomul se intreaba de unde le-a venit magilor gandul sa se

411.G. Coman, op. cit., p. 135-136.
44 Philip Schaff, op. cit., p. 37
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duca sa se inchine lui Hristos si cine i-a indemnat, apoi

raspunde:

Dupa parerea mea, lucrul acesta nu se datoreste

numai stelei, ci si lui Dumnezeu, Care a pus in

miscare sufletul lor, asa precum a facut si cu

lmparatul Cir, determinandu-1 sa elibereze pe

iudei din robie. Dumnezeu n-a facut lucrul acesta

nimicindu-le libera lor voinfa. La fel si cu Pavel,

1-a chemat printr-un glas de sus, iar prin aceasta a

facut cunoscut si harul Sau, dar si ascultarea lui

n i 45
Pavel.

Autorul se simte dator sa adauge in permanenta

precizari, pentru a risipi orice indoiala referitoare la

incapacitatea omului de a-si exercita liberul arbitru sau la

predestinare; astfel de mentiuni apar mai ales in pasaje

susceptibile de a trezi astfel de ipoteze, precum eel care

vorfceste despre farisei, carora, spre deosebire de ucenici, nu li

s-a dat sa cunoasca tainele Imparatiei (Mat. 13:10-11).

Interpretarea pe care loan Gura de Aur o da textului ajunge de

fapt sa intoarca textul respectiv impotriva lui insusj, dupa cum

arata citatul urmator:

Ce le raspunde Hristos? „ Voua vi s-a dat, le

spune El, sa cunoastefi tainele imparatiei, iar

45 Sf. loan Gura de Aur, Omilii la Matei in Scrieri, partea a Hl-a, (PSB, vol. 23),
Bucure§ti, EIBMBOR, 1994, p. 82.
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acelor nu li s-a dat". N-a spus aceasta ca sa arate

ca apostolii Sai cunosc tainele imparatiei cerurilor

datorita predestinarii sau sortii sau intamplarii, ci

ca iudeii sint vinovafi de nenorocirile ce vin peste

ei; si a spus aceasta voind sa arate ca a cunoa§te

tainele imparatiei cerurilor este un dar, este un har

dat de sus. Dar pentru ca-i un dar, nu inseamna ca

este suprimat liberul arbitru. [...] Hristos arata ca

in noi este inceputul acestui dar, ca de noi

depinde sa-1 avem sau nu.

Tema §i modul specific de argumentare prezentate mai

sus apar §i in Omilia XLI la Faptele apostolilor si, mai ales, in

Omiliile la Romani. In cea de-a treia omilie la aceasta carte,

loan Hrisostomul este de parere ca oamenii !§i pot slefui si

antrena caracterul exact ca Daniel, si ca actiunile liberului

arbitru due inspre har. Harul este la Tndemana tuturor celor care

vor sa-si struneasca bine caracterul si pornirile. Folosind o

interpretare usor alegorica, autorul crede ca leii din groapa in

care a fost aruncat Daniel sunt de fapt pornirile spre rau, spre

razbunare, spre desfrau §i spre rautate, care ii sfasie pe cei care

nu vor sa se disciplineze, desj acest lucru le sta in putere.47

Tema continue sa apara intermitent in Omilia a Xl-a, a

XHI-a, a XVI-a, a XlX-a, dat fiind ca Epistola lui Pavel catre

Sf. loan Gura de Aur, Omilii la Matei, XLV, 1, (PSB, vol. 23), p. 530.

loan Hrisostom, Omilii la Romani, III, in Nicene and Post-Nicene Fathers, First
Series, vol. 11, p. 612-613.
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romani ofera bune prilejuri pentru comentarii pe tema aceasta.

Este demn de remarcat ca nici capitolul 7 din Romani, din care

rezulta in mod evident imposibilitatea omului de a face binele

pe cont propriu, nu este de natura sa-1 faca pe loan Hrisostomul

sa-si modifice pozitia de pe care porneste in analiza textului.

Versetul 15 (Cad nu §tiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce

urasc), fundamental pentru cei care sustin necesitatea radicala

a harului lui Dumnezeu, este interpretat intr-o maniera diferita

de teologul antiohian. Din comentariul sau reiese ca Pavel nu

vorbeste in nici un caz de o compulsie care Tl indeamna sa

pacatuiasca, si nici nu contesta liberul arbitru,48 dar este evident

ca esafodajul pe care isi construieste loan Hrisostomul

argumentatia este §ubred si poate fi supus criticilor.

Pe acelasj sistem este comentat §i capitolul 9 din

Romani, folosit de regula ca argument de cei care sustin

suveranitatea lui Dumnezeu in detrimentul libertatii umane.

Celebrele versete 20 si 21,49 in care Pavel recurge la niste

intrebari retorice dure, sunt considerate a fi nu o negare a

vointei libere, ci un mod de a ilustra gradul in care noi trebuie

sa ne supunem lui Dumnezeu. In consecinta, comentatorul se

grabeste sa-§i asigure auditoriul ca din ilustratie trebuie sa

alegem ceea ce este bun, fara a o lua pe de-a-ntregul. Autorul

48 Ibid., XIII, p. 753-754.
49 ,,Dar, mai de graba, cine e§ti tu, omule, ca sa raspuiizi impotriva lui Dumnezeu?

Nu cumva vasul de kit va zice celui ce 1-a ftcut: «Pentru ce m-ai facut a§a?» Nu

este olarul stapm pe lutul lui, ca din aceeasi framintatura de lut sa faca un vas

pentru o lntrebuintare de cinste, si un alt vas pentm o intrebuintare de ocara?"

(Rom. 9:20-21)
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omiliilor is.i sustine declarable aducand in discutie cateva

pasaje in care cuvantul lui Dumnezeu trebuie interpretat cu

masura."

- Cand Pavel forteaza si mai mult nota, in versetele 22 §i

23, vorbind despre vasele de manie facute pentm piere si despre

vasele tndurarii, pregatite pentru slava, Hrisostom considera ca

Faraon, de pilda, a devenit un vas al maniei prin propria sa

nelegiuire, iar cei sfinti au devenit vase ale milei prin

disponibilitatea §i graba lor de a asculta, ,,caci, de§i cea mai

mare parte vine de la Dumnezeu, totusi, au contribuit §i ei, Intr-

o mica masura".31

Caci expresia ,,nu atarna de eel care vrea, nici de

cine alearga", de§i apare ca o obiectiune, totusi,

nu creeaza nici o dificultate, deoarece atunci cand

spune ,,nu atama de eel care vrea, nici de cine

alearga", nu ne priveaza de liber arbitru, ci arata

ca nu totul apartine de cineva, ci ca este nevoie de

har de sus. §i astfel ne indeamna sa voim §i, de

asemenea, sa fugim: dar sa nu ne incredem in

propriile noasfre stradanii, ci in iubirea lui

Dumnezeu fata de om.

?0 loan Hrisostom, Omilii la Romani, XVI, p. 829.
51 loan Hristostom, Omilii la Romani, XVI, p. 832.
" Ibid., XVI, p. 832.
52
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Reiese ca unii au fost vase ale maniei §i altii vase ale

indurarii din propria lor alegere. Problematica alegerii se

continua in omiliile la 1 Corinteni {Omilia a XVIII-a $i a XXII-

a)53, Efeseni {Omiliile a Il-a §i a IV-a), Filipeni {Omilia a IV-a

§i a VIH-a) si 1 Timotei {Omilia a Hl-a §i a XV-a),5A dar loan

Hrisostomul nu uita sa sublinieze in numeroase randuri ca,

indiferent ce pare sa spuna apostolul Pavel, el nu submineaza

nicidecum ideea de vointa libera. In acest sens, se pare ca

autorul omiliilor pleaca dintru bun inceput la comentarea

textului biblic cu presupozitia ca este imposibil ca omul sa nu

aiba o totala libertate de alegere.

3.4. Macarie Egipteanul (385-430)

Cu numele de Macarie sunt cunoscuti doi eremiti

egipteni, care au trait in Egipt in sec. IV. Pentru a u§ura

diferentierea lor, eel mai in varsta a fost numit Egipteanul, iar

eel mai tanar Alexandrinul.55

5> loan Hristostomul, Omilii la I Corinteni, in Nicene and Post-Nicene Fathers,

First Series, vol. 12, p. 236, respectiv 294.

34 loan Hristostomul, Omilii la Galateni - Filimon, in Nicene and Post-Fathers,

First Series, vol. 13: Om. II la Efes, p. 121, 126, Om. IV la Efes., p. 146, Om. IV la

Filipeni, p. 416, Om. VII! la Filipeni, p. 456-458, Om. Ill la I Tim., p. 852-853,

856, Om. XVla I Tim., p. 952-953.

5:1 W. H. Freemantle, ,,Macarius" in A Dictionaiy of Christian Biography and
Literature to the End of the Sixth Century A.D., with an Account of the Principal

Sects and Heresies (Henry Wace - ed.), s.l., Hendrickson, 1999, p. 677.
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Multa vreme a subzistat impresia ca omiliile din

corpusul macarian apartin ascetului cu numele de Macarie

Egipteanul56, mort in 390, intemeietorul Schitului de Nord §i

mentorul lui Evagrie.57 Totu§i, in ultimii ani s-a stabilit ca ele

apartin de fapt unui scriitor anonim, numit Pseudo-Macarie,

care, se crede, a fost activ in perioada 385-430 d.Hr., in Siria §i

Capadocia.58

Potrivit altor surse, in rolul de autor al omiliilor a fost

propus Simeon al Mesopotamiei, un promotor al

mesalianismului, deoarece scrierile macariene contin opinii §i

idei considerate strans legate de mesalianism. Totu§i, asocierea

cu Simeon este extrem de §ubreda.59

Legatura cu mesalianismul ramane Tnsa valabila, iar

autori precum Andrew Louth considera ca omiliile macariene

au aparut intr-adevar intr-un mediu dominat de secta

N. Chitescu, ,,Introducere. Autorul" in Sfantul Macarie Egipteanul, Omilii

duhovnicesti, (PSB, vol. 34), Bucuresti, EIBMBOR, 1992, p. 13. Acestui Macarie

Egipteanul Ghenadie Ti atribuie, dupS cum arata Chitescu, mimai o scriere,

intitulata ,,Epistola catie fiii saT.

/bid., p. 14.

Smart Burns, ,,The Brotherhood of PS-Macarius", articol publicat la adresa

http://home.ptd.net/-vannev/The Brotherhood Of Ps-Macarius.pdf . Nicolae

Chitescu, cf. n. 159, arata cS deja printre cei care au acceptat, impotriva unei

traditii milenare, c3 nu Macarie este autorul scrierilor se numSr si Jean Meyendorff

si Kalistos Ware. Vezi PSB, vol. 34, p. 13.

Luc Bresard, A Histoiy of Monastic Spirituality, cap. 10, Pseudo-Macarius,

sectiunea 1, curs publicat online la adresa

http://wvvvv.scourmont.be/sUidium/bresard/10-macarius.htni
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mesalienilor, iar atribuirea lor lui Macarie a fost doar un mijloc

de a le face credibile in cercurile ortodoxe.'

Mesalienii au fost cunoscuti §i sub numele de euchiti.

Ei au constituit o mis.care de la finele secolului al IV-lea, sau

chiar mai devreme, aparuta in Siria sj provenita probabil

dinspre Mesopotamia. In siriaca erau cunoscuti sub denumirea

de masalieni sau mesalieni, adica adeptii rugaeiunii sau

rugatorii. In grece§te, la inceput au fost cunoscuti ca

euchomenoi, dar apoi au capatat o denumire tehnica (euchetai

sau euchitai), de la termenul euche, ,,rugaciune".}

Istoricul Teodoret al Cirului descrie in Istoria

bisericeasca o intalnire dintre Flavian, un prelat antiohian

stralucit, §i un batran euchit, pe care il interogheaza subtil.

Batranul mesalian nu remarca adevaratul rost al Tntrebarii, de

aceea se demasca §i, din relatarea lui Teodoret, aflam

conceptiile mesalianului respectiv, §i anume ca:

[...] nu decurge nici un folos din Sf. Botez pentru

cei care il primesc [...] numai rugaciunea cea cu

osardie alunga demonul eel care locuie§te in ei.

Caci el [mesalianul] zicea ca fiecare din cei

nascuji se trage din protoparintele Adam, atat in

ce prive§te firea, cat §i in robirea demonilor.

Dupa ce insa demonii sunt alungati prin

60 Andrew Louth, Originile traditiei misfice creftine - De la Plafon la Dionisie

Areopagitul, Sibiu, Deisis, 2002, p. 157.

61 G. Salmon, ,,Euchites" in DCBL, p. 306.
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rugaciunea cea cu multa ravna, vine apoi Sf. Duh,

care vestes.te prezenta Sa in mod sensibil §i vazut,

liberand trupul de impulsiunile patimilor s.i

scapand complet sufletul de inclinarea spre mai

rau. Astfel, nu mai este nevoie nici de postul care

sa domoleasca trupul, nici de invatatura care sa

infraneze si sa indrume ca sa umble dupa cele in

buna randuiala. Cel ce a ajuns la aceasta stare, nu

numai ca scapa de saltarile trupului, ci prevede

lamurit cele viitoare si contempla cu ochii

Treimea cea dumnezeiasca.62

Astfel de conceptii, potrivit carora omul este marcat

puternic de cadere §i ajunge sa pacatuiasca m mod aproape

natural, sunt prezente si in Omiliile macariene, ceea ce-

confirma ideea ca ele i§i au originea in cercurile mesaliene.63

Chiar daca mesalianismul a fost condamnat la Sinodul

III Ecumenic, omiliile macariene au continuat sa circule in

cercurile biserice§ti ortodoxe, fie si pentru faptul ca

manuscrisele cu circulatia cea mai ridicata erau mai temperate

in tonul lor mesalian.64

Pentru Macarie, sau mai degraba Pseudo-Macarie,

pacatul s-a amestecat atat de mult cu inima, incat sufletul e cu

(1~ Teodoret al Cimlui, Istorie bisericeasca, IV, 11 in Scrieri. Partea a ll-a, (PSB,
vol.44), 1995, p. 167.

!J Andrew Louth. op. at., p. 158.

64 Ibid., p. 159.
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totul robit de pacat s.i nu mai exista nici o parte a acestuia care

sa fie libera de pacat.65 Aceasta constatare trebuie totusj sa fie

pusa in echilibru cu conceptia macariana pe care o descopera

Dumitru Staniloae in omilii, cu referire la chipul divin in om.

Acesta ar fi ,,libertatea formala a omului, liberul arbitru, sau

facultatea de a alege, care nu poate fi distrusa de pacat; pe de

alta parte el e «chipul ceresc», continutul pozitiv al chipului,

care este comuniunea cu Dumnezeu, in virtutea careia fiinta

umana, inainte de pacat era Tmbracata cu Cuvant §i cu Duhul

Sfant"66

John Gill, exponent al teologiei baptiste engleze de la

sfar§itul secolului al XVII-lea §i inceputul secolului al XVIII-

lea5 face referire in lucrarea sa, The Cause of God and Truth,

menita sa contracareze arminianismul §i pelagianismul, §i la

omiliile macariene, care la vremea respectiva inca erau atribuite

calugarului egiptean Macarie. Potrivit interpretarii pe care o da

Gill anumitor pasaje din omiliile macariene, vointa libera care

este in puterea omului poate sa se impotriveasca diavolului, dar

nu poate avea in intregime puterea asupra simtamintelor.67

Andrew Louth aduce in discutie §i conceptia lui

Timotei din Constantinopol despre mesalieni, potrivit careia toti

oamenii sunt posedati de demoni care ii imping catre actiuni

65 Ibid., p. 160.
06 Dumitru Staniloae, Teologia dogmatica ortodoxd, vol. I, Bucure§ti, EIBMBOR,
2003, p. 412. StSniloe citeazS din Omilii duhovnice?ti, XXII, 6, 7, P.G. 34, col.

557.

John Gill, The Cause of God and Truth, Partea a IV-a, cap. 3, sec. 13, in edi(ia

digitals publicata de The Baptist Standard Bearer, v. 1.0, 1999, p. 738.
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atopos, adica ,,nelalocul lor" sau ,,absurde". Louth recunoaste

ca in omilii nu apare un astfel de cuvant, dar ca totu§i din aceste

scrieri se poate desprinde o astfel de conceptie, prin aceea ca

multe actiuni ale omului nu sunt considerate ,,ale sale", ci mai

degraba, se sugereaza, sunt atopos.68

Revenind la John Gill, sa spunem ca el are tendinta de a

interpreta scrierile macariene intr-o maniera care sa se alinieze

conceptiei pe care el insusi o promoveaza. Chiar si asa, nu este

nevoie de mari eforturi in aceasta privinta, deoarece materialul

macarian ii ofera din belsug citate care sa sprijine conceptia sa

calvinista. Potrivit lui Gill, Macarie admite ca omul are vointa,

dar aceasta vointa este lipsita de putere. Omul, chiar daca ar

vrea sa zboare, nu poate, pentru ca este lipsit de aripi. Ar zbura

spre vazduhul divin, spre libertatea Duhului Sfant, dar daca nu

primeste aripi, nu poate, de aceea trebuie sa se roage pentru a

primi aripile porumbelului, ale Duhului Sfant, ca sa poata zbura

catre El si sa-s.i gaseasca acolo odihna.69

Pentru Louth, schimbarea de care are nevoie omul este

mult mai nuantata. Evident, sufletul se poate sili pe sine insusi

sa savarseasca binele, sa astepte cu credinta, sa iubeasca, sa fie

indiirator, dar ceea ce cauta sufletul nu mai este natural pentru

el dupa Cadere, §i tocmai aici intervine rolul acestor silinte.70

68 Andrew Louth, op. cit., p. 161.
69 John Gill, o/7. c//.,p. 739.
70 Andrew Louth, op. cit, p. 162-163.
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Silintele trebuie sa aiba loc cu predilectie pe taramul

rugaciunii, deoarece astfel sufletul simte lucrarea harului sj

venirea Domnului, iar acestea, la randul lor, aduc certitudine.

De fapt, dupa aprecierea lui Andrew Louth, termenii

,,experienta" §i ,,certitudine" - peira, respectiv plerophoria -

simt centrali in vocabularul lui Macarie.71

Pacatul ramane in suflet chiar §i dupa venirea harului,

de aceea perseverenta in rugaciune este absolut fundamentals,

considera Macarie. Tot el sustine ca n-a cunoscut niciodata un

om ,,desavar§it liber", dupa cum arata Andrew Louth.72

Discutia asupra acestor scrieri este mult mai complexa,

deoarece ele fac parte dintr-o traditie mistica puternica, axata pe

contemplarea realizata de suflet, pe vederea luminii

dumnezeie§ti §i pe tansfigurarea in Lumina necreata.7<>

Singura situatie in care Macarie admite ca omul ar

putea ajunge ,,liber §i desavar§it" o constituie cea in care

sufletul este completamente strabatut de lumina dumnezeiasca

§i devine total transparent pentru Duh, devine dumnezeu.74

Pana a atinge insa acest moment apoteotic, omul

ramane sa se lupte cu fortele redutabile ale pacatului care

incearca sa se salasluiasca in el, dedicandu-se intens exercitiului

ascetic §i spiritual. Pozitia lui Macarie accentueaza mai mult

nevoia radicala a omului de har, caci numai astfel se explica de

7l//>/V/.,p. 164-165.

12 Ibid., p. 166-167.

n Ibid., p. 167-168.

1A Ibid.,p. 169.
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ce un teolog calvinist precum John Gill a ales sa recurga la el in

lucrarea sa de raspuns fata de adversarii sai, considerati

arminieni §i pelagieni.

5.5. loan Cassian (360-435)

Una dintre figurile teologice care a avut o mare

influenta atat in Rasarit, cat si in Apus, a fost loan Cassian. A

lasat in urma o opera care totalizeaza peste 1000 de pagini, dar

prea putine informatii despre sine §i despre locul na§terii sale,

loan Mircea Ielciu, citandu-1 pe H.I. Marrou, arata ca numele

Cassianus face trimitere la o anume zona de langa Histria, adica

din Scythia Minor, ceea ce ar corespunde cu Dobrogea de

astazi.75 Alti cercetatori, precum Edgar C. S. Gibson, care

traduce selectiv din opera lui loan Cassian in volumul 11 al

editiei The Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, sub

editarea lui Philip Schaff, considera ca este greu de crezut ca

loan Cassian ar fi putut proveni din Scythia Minor, deoarece

stilul §i limbajul sau sunt extrem de elevate, autorul dand

adesea impresia ca este familiarizat nu numai cu alti Parinti, ci

si cu scriitori precum Cicero sau Persius. Dupa ce ia in

considerare alte posibilitati in legatura cu originea lui, Edgar

loan Mircea Ielciu, Har $i libertate in viziunea teologica a Sfdntului loan

Cassian, Bucure§ti, Editura Paralela 45, Pite§ti, 2002, p. 144-145.
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Gibson arata ca este posibil ca loan Cassian sa fie de origine

apuseana, din Proventa. 6

In tinerete, Cassian a facut o vizita la locurile sfinte, la

Betleem, unde si-a continuat educatia religioasa. De aici a

plecat apoi in Egipt, in jurul anului 385, unde s-a familiarizat cu

viata manastireasca si ordinele cenobitilor, sarabaitilor si

anahoretilor.

Potrivit lui loan Mircea Ielciu, directiile pe care si-a

concentrat loan Cassian eforturile de cercetare sj gandire sunt

doua: (1) lupta contra patimilor si biruinta asupra lor si (2)

deplinul caracter divin si uman al lui Isus Hristos, care
78

reprezinta garantia spre realizarea desavar§irn.

Opera lui Cassian cuprinde trei lucrari: Despre

a§ezdmintele cenobitilor $i despre remediile celor opt pacate

principale, Convorbiri cu Parinfii, considerate capodopera sa,

si Despre intruparea Domnului, contra lui Nestorie, o lucrare

prin care Cassian combate conceptiile lui Nestorie despre

persoana lui Hristos.79 Erezia lui Nestorie nu este singura

supusa criticii, pentm ca in prima carte din cele §apte, Cassian

combate intreaga ,,hidra a ereziilor", de la ebioniti §i sabelieni,

7() Edgar C. S. Gibson, Prolegomena, introducere la traducerea operei lui loan

Cassian in The Nicene ami Post-Nicene Fathers, Second Series, vol. 11, p. 374-

375.

771.G. Coman, op. cit., p. 162.

78 loan Mircea Ielciu, op. cit., p. 199.

79 l.G. Coman, op. cit., p. 163.
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pana la arieni, apolinari§ti §i pelagieni, insistand mai ales asupra

ereziei pelagiene.80

Inainte de o analiza mai ampla asupra ideii de libertate

a vointei omenesti, vom mentiona cateva aspecte ale libertatii

vointei la Adam, inainte de pacatul sau. Potrivit lui loan

Cassian, Adam a dispus de libertatea vointei, dar singura sa

optiune era binele, caci omenirea a fost creata pentru a alege

binele.81 Totiisi, in urma ascultarii §oaptei diabolice, Adam sj

Eva au pacatuit si §i-au vandut libertatea. Cassian pare sa vada

ispitirea omului in termenii unei tranzactii in urma careia

Diavolul ajunge sa aiba drept de proprietate asupra omului, de

aceea rascumpararea trebuie sa se realizeze cu pretul sangelui

lui Hristos.

Cassian vorbeste despre ispitirea lui Isus si spune ca §i

El a fost incercat asemenea lui Adam, adica in exact aceleasi

domenii: lacomie, slava de§arta §i mandrie, dar, spre deosebire

de Adam, a carui chip a ajuns distorsionat, Isus §i-a pastrat

integritatea.83 Totu§i, natura umana nu este moarta, cum ar

spune Augustin, ci numai bolnava, pastrandu-si libertatea

vointei mtr-un anumit grad.84

80 loan Mircea Ielciu, op. cit., p. 246.

81 ibitL P- 266.
82

Ibid., p. 170.

83 Cassian, Conv. V, 6, in Scrieri tde.se, (PSB, vol. 57), p. 380.

M loan Mircea Ielciu, op. cit., p. 273.
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Pornind de la aceste principii, vom putea vedea care

este conceptia lui Cassian despre ceea ce poate sau nu poate

face omul.

Din prima convorbire reiese ca este cu neputinta ca

mintea omeneasca sa nu fie asaltata de ganduri, dar in acelasi

timp fiecare om are puterea de a le respinge:

Precum am spus, este imposibil ca mintea sa nu

fie napadita de tot felul de ganduri, dar nu trebuie

sa punem totul pe seama atacurilor §i ispitelor din

partea acelor duhuri, care cauta sa patrunda in

noi. Altfel omul n-ar avea libertatea de a alege §i

nu s-ar putea indrepta. Eu afirm ca depinde in

mare masura de noi sa ne indreptam gandurile, sa

facem sa creasca in inimile noastre numai cele

sfinte §i spirituale, nu cele pSmante§ti si carnale.85

Tocmai in vederea atingerii acestor scopuri este

recomandata rugaciunea, meditatia, folosirea psalmilor si a altor

tehnici de reculegere spirituals, deoarece caderea in pacat si

consecmtele ei au schimbat radical starea primordiala a omului.

Totusi, chiar daca dupa cadere Adam a capatat cunostinta

raului, el n-a pierdut cunostinta binelui, pe care o primise

anterior.86 Caderea nu a anulat potentialul de bunatate in om, ba

85 Cassian, Conv. I, 17, (PSB, vol. 57), pag. 320.
8(1 loan Mircea Ielciu, op. cit., p. 276.
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mai mult, libertatea vointei umane nu a fost distrusa, dupa cum

sustine Cassian, recurgand la Pastorul lui Herma.

A treia convorbire a lui loan Cassian abordeaza chiar

problema liberului arbitru intr-o maniera explicita, mai ales in

capitolele 11-12. Cassian, prin vocea parintelui Pafnutius,

sustine ca Dumnezeu creeaza oportunitati pentru mantuire in

diverse feluri, dar sta in puterea omului sa se foloseasca de ele

cu mai multa sau mai putina sarguinta. Cassian incearca sa tina

aceste doua aspecte in echilibru, afirmand ca:

Se cade sa stim bine ca, practicand cu toata

puterea noastra orice virtute, nu putem in nici un

chip ajunge la desavarsire numai prin zelul si prin

intelepciunea noastra si ca nu este de ajuns

omului ca numai prin sirguin^a sa si prin

ostenelile sale sa se ridice la inalta rasplata a

fericirii, daca n-are si ajutorul lui Dumnezeu,

care-i conduce inima spre ceea ce este bine.88

Dumnezeu, care este stapanul nevazut al inimii

omenesti, va avea grija sa intoarca spre virtute vointa noastra,

care este inclinata spre viciu, fie prin lipsa cunoa§terii, fie prin

placerile patimilor.

Vointa libera are in ea un potential distructiv, care ar

duce la pieirea omului, daca Dumnezeu nu ar interveni atunci

87 loan Mircea Ielciu, op. c/7., p. 277.
88 Cassian, Conv. Ill, 12, (PSB, vol. 57), p. 355.
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cand omul spiritual striga dupa ajutor. Citatele de care se

folose§te Cassian provin din Psalmi; Potrivit interpretarii

teologului scit, autorul psalmilor respectivi recunoa§te ca in

urma depravarii vomtei ar fi putut sfar§i in locuinta mortilor,

daca nu ar fi avut parte de sprijinul Domnului.89

Nici unul dintre cei drepfi nu-si este de ajuns sie§i

pentru a dobandi dreptatea, ci bunatatea divina

este aceea care, cand el sovaie §i e gata sa cada, il

sprijina cu mainile sale in fiecare moment, ca sa

nu se prabuseasca si sa piara ca victima a

slabiciunii propriei sale libertati de alegere.90

Capitolul 13 aduce ni§te lamuriri scurte in aceasta

privinta, aratand ca sfintii nu au spus niciodata ca prin eforturile

lor si-au asigurat directia spre calea pe care au umblat in

calatoria spre desavarsire in virtute, ci s-au rugat pentru ea la

Domnul. Acest lucru a fost descoperit de sfinti nu numai prin

credinta, ci §i prin experienta, prin insasi natura lucrurilor.91

Capitolele 14-22 ale aceleiasi convorbiri, a Ill-a din

partea I, constituie o pledoarie in favoarea faptului ca, de pilda,

cunoa§terea Legii, prin care vine iluminarea, intelegerea,

credinta, stapanirea si rabdarea ispitelor, teama continua de

*9 Ibid., Ill, 12, p. 356.

** Ibid., Ill, 12, p. 356.

1)1 Cassian, Conv. Ill, 13, (PSB, vol. 57), p. 356-357.
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Domnul, inceputul si sfar§itul vointei noastre libere, toate vin

de la Dumnezeu.92

Nu libera noastra alegere, ci ,,Domnul dezleaga

lanfurile celor robifi", nu virtutea noastra, ci

,,Domnul ridica pe cei zdrobiti", nu priceperea

alergarii, ci ,,Domnul lumineaza pe cei orbi",

adica Domnul face pe orbi injelepti, nu paza

noastra, ci ,,Domnul pazeste pe straini", nu vitejia

noastra, ci ,,Domnul ridica (sau sprijina) pe toti

cei care cad1'. Spunem acestea nu pentru ca sa

aratam fara con^inut si de prisos ravna, priceperea

si munca noastra, ci pentru ca sa stim ca fara

ajutorul lui Dumnezeu nu ne putem stradui si nici

nu au vreo putere incercarile noastre de a dobandi

o rasplata atat de mare a puritatii, daca n-a

contribuit la aceasta ajutorul si mila Domnului.

Caci ,,Calul este pregatit pentru ziua razboiului;

de la Domnul insa este ajutorul, fiindca barbatul

nu este puternic in vitejie".93

Potrivit unei logici similare, nici credinta nu este un

rezultat al liberului arbitru, ci vine de la Dumnezeu, care o

revarsa peste oameni. Daca nu s-ar intampla acest lucru,

credinta ar fi extrem de slaba. Cassian considera ca este o

92 Ibid., Ill, 14-22, p. 357-362.
93/bid.. Ill, 15, p. 357-358.
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nesabuinta si o nebunie sa credem ca putem sa avem rezultate

bune prin propria noastra sarguinta, si nu prin ajutorul si harul

lui Dumnezeu.

Exista multe exemple din Vechiul Testament pe care

Cassian le foloseste pentru a-si argumenta teza. El incearca sa

faca o distinctie neta Tntre actiunile pe care le putem atribui

liberului arbitru si cele pe care trebuie sa le atribuim planului si

ajutorului zilnic al lui Dumnezeu.94 Principalul exempiu pe care

Tl da Cassian se refera la poporul Israel, caruia i-au fost

poruncite numeroase lucruri:

[...] Din aceasta marturie [despre Israel] se

deosebes.te bine ce trebuie sa punem pe seama

liberei noastre alegeri §i ce pe interventia §i

ajutorul zilnic al Domnului, ca sunt manifestari

ale harului divin ocaziile noastre de mantuire, ca

si succesele si victoriile, iar in puterea noastra

este sa primim cu dragoste sau cu nepasare

binefacerile lui Dumnezeu fata de noi. Aceasta

randuiala o vedem destul de deslus.it in

vindecarea acelor orbi. Ca a trecut tnaintea lor

Iisus este harul providentei §i al bunavointei

divine, iar ca ei striga §i spun: ,,Ai mila de noi,

<)A /bui.All, 19, p. 360.



Doctrina despre libertatea vointei 115

Doamne, fiul lui David", este lucrarea credintei §i

a nadejdii lor.93

Dupa o argumentatie lunga in favoarea dependentei de

Dumnezeu, Gherman, celalalt personaj de dialog pune, in

capitolul 21, o intrebare privind liberul arbitru. El spune ca

anumite pasaje, in care Dumnezeu se adreseaza poporului

Israel, par sa lase deschisa posibilitatea ca mantuirea sa depinda

de oameni.96

Pafnutius, care surprinde nuanta Intrebarii §i conotatia

din spatele ei, se grabeste sa explice contextul §i Tl avertizeaza

pe Gherman:

Nimeni sa nu incerce ca, printr-o rea talmacire, sa

ia in apararea libertafii de alegere cele ce am spus

cand am afirmat ca nimic nu se petrece fara

Dumnezeu si sa indeparteze de om harul si

intelepciunea lui Dumnezeu prin cuvintele: ,,§i n-

a auzit poporul Meu vocea Mea" si iara§i: ,,Daca

M-ar fi ascultat poporul Meu Israel, daca ar fi

mers pe caile Mele" si celelalte, ci sa aiba in

vedere ca, dupa cum se dovede§te puterea

libertatii de alegere prin nesupunerea poporului,

95 Cassian, Conv., Ill, 19, p. 360.
90 Ibid, III, 21. p. 361.
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la fel se arata grija zilnica a lui Dumnezeu, care

striga oarecum si sfatuieste.

Cassian nu vrea sa elimine liberul arbitru al omului, ci

doar sa sublinieze ca ajutorul si harul lui Dumnezeu sunt

necesare in permanenta.

Tema este reluata in Convorbirea a IV-a, tinuta de

parintele Daniel, care abordeaza problema conflictului dintre

pofta firii si Duh. Acesta tine sa mentioneze ca nu depinde de

eel ce alearga, ci de Domnul care da izbanda.98 De asemenea,

parintele Daniel nu pare sa considere aceasta lupta totalmente

negativa:

Ne este de folos intr-un chip oarecare aceasta

lupta sadita in noi din grija Creatorului, caci ea ne

cheama sau ne impinge catre o stare mai buna si,

daca n-ar exista, fara indoiala ca i-ar urma o pace

pnmejdioasa.

In acest punct, calugarul Gherman intervine cu o

obiectie, ca si in convorbirea precedents, intreband daca

apostolul, cand prezinta lupta dintre fire si Duh din Galateni, nu

cumva insereaza vointa libera undeva la mijloc, indemnandu-i

pe credinciosi sa nu faca ceea ce ar voi.100 Raspunzand

provocarii, parintele Daniel incearca in primul rand sa-si

97/6iW.,m,22,p.361.

98 Ibid., IV, 5, p. 365.

99 Ibid., IV, 7, p. 367.

100 Ibid., IV, 8, p. 367.
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defineasca termenii si apoi sa explice termenul ,,fire/trup" din

acest pasaj, deoarece, spune el, exista mai multe sensuri in care

acesta poate fi folosit.101 Cuvantul ,,trup/fire" ar trebui sa fie

luat nu ca reprezentand omul, adica substanta sa materials, ci

vointa carnala si dorintele rele, dupa cum ,,duhul" nu inseamna

nimic material, ci dorintele bune si spirituale ale sufletului. Din

moment ce acestea doua coexists intr-unul si acelasi om, apare

razboiul intern zilnic care se desfasoara in noi, caci pofta firii se

napusteste orbeste catre pacat, bucurandu-se de placerile

u§oare. De partea cealalta, dorinta spiritului se opune acestora,

caci el tanje§te sa fie absorbit in totalitate in eforturi

duhovnicesti, asteptand sa fie eliberat pana si de trebuintele

necesare ale firii.102

Trupul dore§te sa se sature de somn, sa se

imbuibe de mancare, iar duhul se muH"ume§te cu

priveghere §i posturi, neincuviintand somnul §i

hrana nici macar pentru cerintele necesare vietii.

Acela dore§te sa se indestuleze din toate avutiile,

cestalalt este multumit chiar daca n-are nici cea

mai mica bucata de paine pentru intretinerea

zilnica. El (trupul) doreste sa se lustruiasca m bai

§i sa-1 imbulzeasca cetele zilnice ale

1ingus.itorilor, duhul se bucura de lipsa de confort

Cassian, Conv., IV, 10, p. 368.
102

Ibid., TV, 11, p. 368.
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[...] Trupul se aprinde dupa onoruri §i dupa

laudele oamenilor, iar pentru duh, injuriile

neprovocate si prigoana sunt motive de glorie.

Aflam ca m acest conflict liberul arbitru al sufletului

ocupa o pozitie intermediara, fiind intrucatva vrednic de a fi

invinuit, insa fara a se bucura de excesele pacatului, dar si fara a

consimti fata de durerile virtutii. Din descrierea facuta de autor

liberului arbitru rezulta ca acesta este caracterizat de o anumita

nehotarare si chiar duplicitate, deoarece ar vrea sa se abtina de

la patimile carnale, fara insa a se supune la suferinta

subsecventa, dorind sa dobandeasca puritatea fara asceza firii,

sa ajunga la puritatea inimii fara stradaniile privegherilor si sa

abunde in virtuti spirituale, dar si in confort trupesc, sa

dobandeasca harul rabdarii fara iritarea contradictiei si sa

practice smerenia lui Hristos, fara sa piarda onoarea lumeasca.

Un astfel de liber arbitru, conchide autorul, nu va ajunge

niciodata la desavarsire adevarata, ci ne va cufunda in

mizerabila stare a celui caldut pe care o mustra atat de sever

Domnul in Apocalipsa.104

Daca cedam in fata liberului nostru arbitru si ne lasam

du§i in directia u§uratatii, atunci dorintele firii se aprind imediat

si ne ranesc cu patimile lor pacatoase, nelasandu-ne sa

continuam in starea de puritate de care ne bucuram, ci ne atrag

m/bid., IV, 11, p. 368-369.

m Ibid., IV, 12, p. 369.
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spre acea cale rece §i spinoasa a placerilor, de care trebuie sa ne

fie groaza.105

Liberul arbitru, asa cum il descrie Cassian, ramane intr-

o pozitie ambigua, constituind acel element de cumpana Tntre

duh s.i trup, mereu in echilibru, nedand voie mintii aprinse de

fervoarea spiritului sa se abata la dreapta, §i nici flrii atrase de

pacat sa incline la stanga. Cand aceasta lupta continua zi de zi

in beneficiul nostru, suntem pe punctul de a ajunge la un al

patrulea stadiu, care nu ne place, in care vom dobandi puritatea

inimii nu cu u§urinta sau neatentie, ci prin eforturi constante s.i

pocaintaa duhului.

Rezultatul final al acestei lupte stranse, fara un rezultat

decisiv, este ca se ajunge intr-adevar la o stabilitate sj la un

echilibru care deschid calea sigura a virtutii intre cele doua

cai.106 Cand vointa ar avea tendinta sa redevina nici rece, nici in

clocot, iar mintea ajunge sa se impleticeasca u§or in dorintele

camale, ea este dojenita de spirit, care nu accepts pacatele

pamante§ti; dimpotriva, daca spiritul s-a avantat spre inaltimi

imposibile, este chemat de slabiciunile firii spre teluri mai

rezonabile, dar totu§i deasupra starii ,,caldicele" a liberului

arbitru.107 Rezulta prin urmare ca omul, care este corporal, §i

deci mai vulnerabil in fata patimilor, are in corporalitate un

obstacol care-1 impiedica sa ajunga la o decadenta iremediabila.

105 Cassian, Conv.. IV, 12, p. 369.
106 Ibid., IV, 12, p. 370.
107 Ibid., IV, 12, p. 370.
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Corporalitatea este pentru om un impediment, dar §i o §ansa

uriasa. In lipsa corporalitatii, ingerii au decazut fara oprire pana

la adancimi pe care omul nu le poate cunoa§te. Lupta cu

patimile Ti confera omului o §ansa impotriva mandriei s.i

autosuficientei spirituale, un semnal continuu privind

necesitatea innoirii spirituale. Famenii, spune autorul, care nu

resimt atractiile fizice, ajung sa fie ,,caldicei" din punct de

vedere spiritual, tocmai pentru ca nu traiesc lupta interioara care

sa-i Tndemne sa lupte spre desavars,ire.109 De aceea, este de

preferat statutul celor pagani §i mizerabili, al oamenilor carnali,

decat statutul omului natural [psychikos). Cei pacatosj pot sa-§i

vada conditia mizerabila §i sa alerge cu zel spre pocainta, pe

cand omul natural nu crede ca ar avea nevoie de as,a ceva.

Sintetizand cateva aspecte mentionate mai sus, vom

ajunge la concluzia ca potrivit celor sense de loan Cassian, fara

ajutorul lui Dumnezeu omul nu poate face nimic impotriva

pacatului, §i cu atat mai putin Tmpotriva pacatelor capitale, pe

care le analizeaza parintele Serapion in Convorbirea a V-a.

Capitolul 15 este unul decisiv, pentru ca Serapion ajunge sa se

intrebe: ,,Ma rog, ce s-ar fi putut spune mai limpede impotriva

parerii noastre increzute §i primejdioase, prin care voim sa

punem pe seama libertatii vointei §i a priceperii noastre tot ce

facem?"111

m Andrei Ple§u, Despre mgeri, Bucure§ti, Humanitas, 2003, p. 34.

109 Cassian, Conv., IV, 17, p. 372-373.

uo Ibid., IV, 19, p. 374.

111 Cassian, Conv., V, 16, p. 389.
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Desi am analizat pana acum numai Convorbirile din

prima serie, trebuie sa fim constienti ca loan Cassian si-a

nuantat gandirea in functie de alte elemente, si a ajuns chiar la

mutatii sensibil diferite. Exista diferente nu numai intre seriile

de Convorbiri, ci si intre A§ezdminte si Convorbiri.

loan Mircea Ielciu sustine c& atunci cand a scris

A§ezdmintele si prima serie a Convorbirilor, loan Cassian a

avut in vedere pericolul pelagianismului, dar si ,,inova{iile

augustiniene". Intrebarea fireasca pe care o pune autorul este

daca loan Cassian si-a pastrat in mod consecvent conceptia

asupra hamlui pe tot cuprinsul scrierilor sau daca a existat o

modificare de la A§ezdminte la ultimele serii de Convorbiri.

Despre A§ezaminte putem spune, bazandu-ne pe

concluziile lui Mircea Ielciu, ca din ele reiese clar urmatorul

aspect: stradaniile omenesti nu pot sa compenseze lipsa harului

divin; desavarsirea nu poate fi atinsa fara efort personal, dar

eforturile omului nu pot sa atinga desSvarsirea fara harul lui

Dumnezeu.113 Intrucat asezamantul XII a fost scris in 420, cu

scopul de a le oferi novicilor sfaturi pentru infrangerea

patimilor, Cassian nu incearca sa ofere un raspuns lui Augustin

sau mvaj:aturilor sale, dar din capitolele 10-30, din acelasi

asezamant, reiese clar ca el incearca sa combata

pelagianismul.1 u Potrivit lui I.M. Ielciu, nici convorbirea a Ill-a

112 loan Mircea Ielciu, op. cit., p. 297.
113 Ibid., p. 305.
114 Ibid, p. 308.
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(parte a primei serii) nu constituie inca o replica la adresa

invataturilor augustiniene, deoarece tratatele De gratia et libero

arbitrio §i De corruptione et gratia nu fusesera inca scrise, iar

Cassian nu avea inca motive temeinice de Tngrijorare.115

Comentatorii care sustin de regula ca loan Cassian este

semipelagian fac referire in principal la cea de-a XHI-a

convorbire a sa, din a doua serie de Convorbiri. Unii, e drept,

considera mai degraba ca loan Cassian este semiaugustinian

decat semipelagian, mai ales ca autorul Convorbirilor se

distantase net de pozitia lui Pelagius §i se simtea mai apropiat

de Augustin.116

Oricum, cert este ca la inceputul capitolului 7 din

Convorbirea a XUI-a, Cassian respinge Tnvatatura augustiniana

potrivit careia Dumnezeu dore§te numai mantuirea unora. A

crede altfel ar insemna comiterea unui mare sacrilegiu, sustine

autorul Convorbirilor.

§i capitolul 12 din aceasta convorbire raspunde unei

alte teze augustiniene, cea privind decaderea totala. In virtutea

formatiei sale teologice apusene, lui Cassian li este imposibil sa

accepte contestarea totala a liberei vointe. El recunoa§te

necesitatea harului in procesul mantuirii, dar sustine existenta

vointei libere ca o preconditie pentru lucrarea harului."8

115 Ibid.,p. 308.

116 G. Grutzmacher, ,,Cassian", in The New Schaff-Herzog Encyclopedia of
Religious Knowledge, George William Gilmore et id. - editor, vol. 2, New York,

Funk and Wagnalls, 1908, p. 436

1171. M. Ielciu,0/>. cit.,p. 331.
IIS

G. Grutzmacher, ,,Cassian", in op. cit., vol. 2, p. 436.
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loan Cassian sustine de fapt ca omul a ajuns sa

cunoasca, prin Cadere, care este binele, respectiv raul; el uita

insa ca de aici nu decurge cu necesitatea ideea ca el ar putea sa

implineasca binele pe care il constientizeaza, mai ales cand este

vorba de binele absolut cerut de Dumnezeu.119 Cassian i§i ia o

parte din argumentele pentru aceasta discutie din cartea

Pastorul, de Henna, potrivit careia fiecare om are pe umeri doi

ingeri care il indeamna spre bine, respectiv spre rau, iar omului

ii revine misiunea de a alege. Deoarece vointa ramane

intotdeauna libera, omul poate sa neglijeze harul lui Dumnezeu

sau sa se bucure de el.120

In capitolul 14, Cassian sustine ca in lupta lui Iov cu

Diavolul, harul direct al lui Dumnezeu a fost retras de peste Iov,

dar el a castigat prin puterea lui proprie, nu prin puterea lui

Dumnezeu. Aceasta afirmatie este temperata atunci cand e

privita prin prisma versetului care spune ca Dumnezeu nu va

ingadui ca cineva sa fie ispitit mai mult decat poate vointa lui sa

indure.121

Alte aspecte pe care Cassian le clarifica in Convorbirea

a XIH-a sunt universalitatea chemarii lui Dumnezeu, necesitatea

absoluta sau universala a harului in fiecare etapa a mantuirii,

necesitatea liberei vointe, dar sj capacitatea ei limitata.122

119 Cassian, Conv, XIII, 12, p. 540-541.

'^° Ibid., XIII, 12, p. 542.
1211. M. Ielciu, op. cit., p. 337.
22122 Ibid., p. 342-349.
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Totu§i, atunci cand ll compara pe Cassian cu Augustin,

multi cercetatori se intreaba: ce actioneaza mai Tntai? Harul lui

Dumnezeu (din interiorul iiintei umane) sau libera vointa a

omului? Cassian da de inteles ca uneori actioneaza mai intai

harul intern, in mod supranatural, alteori are prioritate alegerea

vointei (care nu este intru totul neinfluentata)

Concluzia care se desprinde este mai degraba ca la loan

Cassian harul este eel care coopereaza cu vointa umana, decat

invers. De fapt, din afirmatiile pe care le face I.M. Ielciu despre

doctrina ortodoxa, rezulta ca inceputui mantuirii ll face harul,

combatandu-se astfel pelagianismul §i semipelagianismul.

Evident, tot in teologia ortodoxa se considera ca liberul arbitru

a fost nu desfiintat, ci numai slabit de pacat, dar ca, prin

intermediul harului, el devine o libertate care, treptat, se apropie

de desavar§ire.124

In cazul lui loan Cassian, de§i unii teologi 1-au acuzat

ca plaseaza inceputui mantuirii in mainile omului, prin

postularea necesitatii existentei unei scantei de bunavointa

omeneasca fata de planul divin, s-ar putea spune ca teologul scit

isi lasa deschisa o portita de refugiu: el atribuie §i aceasta

scanteie de bunavointa tot Providentei, care 1-a creat pe om

dupa chipul Sau. Sa nu uitam ca, in fond, in conceptia lui loan

Cassian, chipul divin in om nu a fost distrus total,125 deci

;,p

241. M. Ielciu, op. cit., p. 356.
25125/few/, p. 361.
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potentialul pentru o scanteie divina este considerat, in mod

evident, mai mare.

In Apus, conceptiile sale despre har §i libertatea vointei

au fost considerate heterodoxe dupa victoria unui augustinism

modificat la Sinodul de la Orange in 529, dar aprecierea sa ca

mare scriitor monastic nu a slabit, caci in sudul Galiei a fost

onorat in mod oficial ca sfant.126

De§i tinta a numeroase critici din partea teologilor

apuseni, sub acuzatia ca ar fi semipelagian, loan Cassian a

continuat sa fie apreciat de Biserica Ortodoxa ca teolog ale

carui scrieri redau in mod fidel perspectiva ortodoxa asupra

relatiei dintre har §i libera vointa.127

Evaluat din perspectiva evanghelica, loan Cassian pare

sa postuleze o stare mai buna a omului dupa Cadere decat ar fi

justificat sa credem. Din punct de vedere spiritual, omul cazut

este mort fata de Dumnezeu, iar scanteia de bunavointa despre

care vorbe§te Cassian poate fi considerate doar un artificiu

pentru a evita pelagianismul.

Concluzii

Problema pocaintei in raport cu libertatea vointei este

pusa in mod accentuat de Chiril din Ierusalim, dar se coreleaza

cu o Tntelegere deficitara a pocaintei, prin lipsa unei

126 G. Griitzmacher, ,,Cassian", in op. cit., vol. 2, p. 436.
1271.M. Ielciu, op. cit., p. 313.
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hamartiologii explicite, care sa se situeze in continuarea

conceptiei pauline cu privire la pacat §i lupta dintre firea

pamanteasca si Duhul. Grigorie de Nyssa, care Tncearca sa

valorifice ceea ce considera acceptabil din teozofia origenista,

este sj el un teolog filozofic, orientat catre ascetism. El sustine

vointa libera pe baza crearii omului dupa chipul §i asemanarea

lui Dumnezeu. Doctrina lui despre originea sufletului, care

reprezinta si astazi una dintre cele mai importante ipoteze in

aceasta privinta, influenteaza doctrina sa despre libertatea

vointei. Totusi, Grigorie de Nyssa pare sa incerce o sinteza intre

elemente neoplatonice §i elemente biblice, in dezavantajul

Bibliei.

Perspectiva etica asupra libertatii vointei este

accentuata de eel mai mare predicator patristic rasaritean, loan

Hrisostomul, care este §i un exeget biblic important, fiindca

omiliile lui reprezinta in mare masura scrieri de exegeza.

Abordand teologia paulina, Hrisostom este adesea pus in

dificultate cind incearca sa sustina liberul arbitru, iar exegeza sa

nu reuse§te sa fie intm totul convingatoare.

Tot un predicator cu perspectiva etica este §i Macarie

Egipteanul, care observa robia fata de pacat a omului

nemantuit; totusi, aceasta nu impiedica o pozitie semipelagiana,

agreata, de altfel, de unii teologi protestanti timpurii. O

apropiere §i mai relevanta fata de doctrina biblica despre pacat

se observa la loan Cassian, format in mediul traditiei bisericesti

rasaritene, dar transplantat in Occident, unde va intemeia o
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directie a gandirii teologice apusene, potrivit careia libertatea

vointei se pastreaza Tntr-un anumit grad. El este, prin

preocuparile sale, mai degraba un fondator al gandirii

traditionale apusene, care, de§i nu explica exclusiv biblic

problema pacatului, a pocaintei §i a harului, pare mai aproape

de o Tntelegere evanghelica, in privinta aceasta, decat ganditorii

rasariteni.




