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Introducere

În con tiin a Bisericii, harul lui Dumnezeu i libertatea omu-
lui constituie doi factori fundamentali ai mântuirii. Mai con-
cret, mântuirea este lucrare i dar al harului lui Dumnezeu,
care presupune i libera împreun -lucrare a omului. Aceast
înv tur  dogmatic  � adev r i experien  tr it  a Bisericii �
se afl  r spândit  atât în Sfânta Scriptur , cât i în întreaga tra-
di ie patristic . În mod sistematic îns , de problema rela iei din-
tre har i libertate s-a ocupat în special Cre tinismul Apusean,
care a abordat aceast  rela ie în mod judiciar. Aceasta se dato-
reaz , desigur, concep iei lui juridice în ceea ce prive te mântu-
irea, a a cum aceasta a fost exprimat  de c tre Pelagius i Au-
gustin în perioada Bisericii unitare, de c tre Petru Lombardul,
Toma d�Aquino, Ioan Scott i nominali tii Evului Mediu în ca-
drul Bisericii Romano-Catolice, i, în cele din urm , de c tre
Luther i Calvin în cadrul Bisericilor Protestante. O cercetare
a acestei probleme în cadrul gândirii teologice apusene ar fi deo-
sebit de interesant  i foarte edificatoare, dar o astfel de cerce-
tare este în afara limitelor studiului prezent.

Rela ia dintre harul lui Dumnezeu i libertatea omului nu
a preocupat în mod sinodal Biserica Ortodox . Astfel, Biserica
Ortodox  nu s-a exprimat în mod categoric cu vreo concluzie
a unui sinod ecumenic referitor la aceast  rela ie. Avem desi-
gur o condamnare sinodal  a Pelagianismului de c tre cel de-al
treilea Sinod Ecumenic. Îns  în acest sinod Pelagianismul
este condamnat în principal în rela ie cu hristologia nesto-
rian , din cauza antropologiei i soteriologiei autonome pe care
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o expune1. Dar i în R s rit, teologii antiohieni Teodor de
Mopsuestia i Nestorie, în elaborarea înv turii lor hristolo-
gice, au acordat o importan  particular  libert ii persoanei
omene ti a lui Hristos cu consecin a de a ap rea diminuat fac-
torul dumnezeiesc în realizarea îndumnezeirii firii Sale ome-
ne ti. Astfel, problema rela iei dintre har i libertate a preocu-
pat teologii antiohieni ai secolului al V-lea, îns  ea era inte-
grat  în mod exclusiv în cadre hristologice. Poate c  acesta este
i motivul pentru care aceast  problem  nu a preocupat în mod

special P rin ii secolului al V-lea. Pentru ace tia, rezolvarea pro-
blemei hristologice pe care o ridicase Nestorie reprezenta tot-
odat  i rezolvarea problemei soteriologice pe care o ridicase
Pelagius2.

Este mai cu seam  semnificativ faptul c  i în secolul al
XIV-lea se pune � desigur, iar i în mod indirect � problema
rela iei dintre harul lui Dumnezeu i libertatea omului în urma
provoc rilor provenite din influen ele i înrâuririle modului
de gândire al teologiei apusene. În mod concret, purt torii aces-
tor provoc ri erau puternic influen a i nu doar de teologia ro-
mano-catolic , ci i de curentele umaniste din Europa, care pro-
clamaser  o antropologie secularizat  ce voia ca omul i liber-
tatea lui s  fie autonomizate3, adic  separate de teologia i

1 I. Karmiris, Monumentele dogmatice i simbolice ale Bisericii Ortodoxe
Universale, (lb. greac ), vol. I, Atena, 1960, p. 155. Mai multe despre rela-
ia dintre hristologia nestorian  i antropologia pelagianist  vezi la N. Ma-

tsukas, Teologia Dogmatic  i Simbolic , Expunere a Credin ei Ortodoxe, (lb.
greac ), vol. II, Tesalonic, 1985, pp. 270-271 i 275.

2 P rin ii celui de-al treilea Sinod Ecumenic au v zut c  hristologia
nestorian  se leag  organic de soteriologia pelagianist . Desigur, a a cum
în mod reu it a observat G. Florovsky, hristologia lui Nestorie era po-
trivit  pentru antropologia lui Pelagius. Vezi G. Florovsky, �The Chris-
tological Dogma and its terminology�, în The Greek Orthodox Theologi-
cal Review, 13, 1968, p. 191. Vezi i C. Wand, The four great Heresies, Londra,
1955, p. 101.

3 Totu i nu este deloc întâmpl tor c  aceast  autonomizare a liber-
t ii omului a ap rut în zona de influen  a Bisericii Romano-Catolice. Bi-
serica Romano-Catolic , dup  cum este cunoscut, s-a ar tat drept o autoritate
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tr irea Bisericii. Considerând harul dumnezeiesc ca fiind creat,
iar libertatea omului ca fiind autonom , ace ti purt tori au con-
testat experien a duhovniceasc  a Bisericii în privin a posibi-
lit ii omului de a participa în mod real la harul dumnezeiesc
necreat i a reu i îndumnezeirea sa. R spunzând la aceste pro-
voc ri, P rin ii secolului al XIV-lea au accentuat în unanimi-
tate c  participarea activ  la harul dumnezeiesc de c tre om
arat  nu doar eliberarea lui ontologic  de p cat i moarte, ci
ofer  i libert ii omene ti create o perspectiv  necreat  în ca-
drul îndumnezeirii harismatice a omului. Isiha tii, cu Palama
ca reprezentant principal al lor i Cabasila, contemporanul aces-
tora, ca cei ce exprimau teologia i experien a duhovniceasc
a Bisericii, au v zut rela ia dintre harul lui Dumnezeu i liber-
tatea omului ca rela ie dintre teologie i antropologie din per-
spectiva mântuirii i în unitate indisolubil  cu hristologia i
eclesiologia. 

În prezentul studiu vom cerceta problema rela iei dintre
harul lui Dumnezeu i libertatea omului în lumina unei tradi ii
patristice unitare. i, dup  cum vom vedea, tradi ia patristic
a secolului al XIV-lea este unitar  în privin a acestei probleme
concrete la care limit m cercetarea noastr , deoarece exist  uni-
tate a abord rii teologice în pofida diferen elor de terminologie
teologic  utilizat  de c tre isiha ti i de Cabasila. Cu cele pe
care le afirm m aici nu încerc m s  rezolv m problema rela-
iei dintre Cabasila i Isihasm. De altfel, referitor la aceast

exterioar  asupra omului apusean. Astfel, în Apus autonomizarea liber-
t ii omului este strâns legat  de eliberarea de autoritatea bisericeasc . Vezi
A. Schmemann, Misiunea Bisericii în lumea contemporan , trad. în limba grea-
c  I. Roilidis, Atena 1983, pp. 219-232. Din perspectiv  ortodox  no iunea de
autoritate i con inutul acesteia este str in  pentru via a i natura teandric  a
Bisericii. Biserica, în calitate de Trup teandric, tr ie te i dezv luie adev -
rata libertate, care este aceea pe care o d ruie te Duhul Domnului (II Cor.
3, 17). Duhul acesta, ca duh al libert ii, nu reprezint  o autoritate exteri-
oar  asupra omului, ci prezen a harismatic  a Sfântului Duh în m dularele
Corpului teandric. Vezi G. Martselos, �Libertate i autoritate din per-
spectiv  teologic  i filosofic �, în revista Grigorie Palama, 63, 1980, pp.
34-35.
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problem  exist  suficient de multe puncte de vedere exprimate
din perspectiv  ortodox 4. În conformitate cu acestea, înv -
tura lui Cabasila coincide în esen  cu înv tura lui Palama.
Diferen a dintre terminologia isiha tilor i a lui Cabasila este
determinat  în mod substan ial de scopul diferit al teologiei
lor. Mai concret, isiha tii au drept scop de a ap ra � fa  de con-
cep iile teologice latinizante ale adversarilor lor � teologia
Bisericii referitoare la distinc ia ontologic  dintre fiin  i ener-
gii în Dumnezeu, pe care este întemeiat  gnoseologia teologic
ortodox , participarea i neparticiparea la Dumnezeu i tema
înrudit  cu acestea a vederii luminii harului dumnezeiesc i
a îndumnezeirii omului. 

Cabasila se afl  din punct de vedere teologic dincolo de su-
biectul disputei dintre isiha ti i anti-isiha ti, dar, în acela i timp,
accept  teologia dogmatic  i duhovnicia isiha tilor. Tema prin-
cipal  în jurul c reia se mi c  aproape întreaga lui oper  scriito-
riceasc  este via a liturgic . Prin via a liturgic  Cabasila eviden-
iaz  sinergia dintre harul ce provine din Tainele Bisericii i

libertatea omului care se întemeiaz  pe antropologia ortodox .
Critica pe care o întreprinde concep iilor umanismului apu-
sean autonomizat nu este ascu it , este indirect , îns  clar .
Cabasila, dup  cum observ  N. Matsoukas, este un �teolog
pacifist i are o harism  special . Trebuie, deci, s -l vedem în

4 Vezi: J. Meyendorff, Introduction à l� étude de Grégoire Palamas, Paris,
1959, pp. 395-396. B. Bobrinskoy, �Nicolas Cabasilas et la spiritualité
hésyhaste�, în La pensée orthodoxe, Paris, 1966, pp. 21-42. P. Nellas, Prole-
gomene la studiul lui Nicolae Cabasila, (lb. greac ), Atena, 1968, pp. 63-74.
S. Papadopulos, Întâlniri ale teologiei ortodoxe cu cea scolastic  (în persoana
lui Calist Anghelicude i Toma d�Aquino), (lb. greac ), Tesalonic, 1970, p. 62.
Dup  B. Pseftongas, Cabasila �a teologhisit cu premisele teologiei isi-
haste a Sfântului Grigorie Palama i a altor p rin i isiha ti. Nu a utilizat,
îns , limbajul acestora�. Vezi studiul lui, cu titlul �Nicolae Cabasila a fost isi-
hast sau anti-isihast?� (lb. greac ), în Actele Conferin ei teologice în cinstea
i memoria preaîn eleptului i preaînv atului întru tot sfântului cuviosului

p rintelui nostru Nicolae Cabasila Hamaetos, Tesalonic, 1984, p. 221.
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cadrul diversit ii harismelor sale�5. De altfel, toat  teologia
lui Cabasila este, dup  Pseftongas, �unificatoare i pacifica-
toare�6, i aceasta se datoreaz  faptului c  nu se adreseaz  di-
rect adversarilor isihasmului, ci membrilor con tien i ai Bise-
ricii. Astfel se explic  i forma necombativ  a teologiei lui, dar
i faptul c , de i cunoa te foarte bine tradi ia isihast , evit  cu

pruden  s  utilizeze expresii teologice care puteau provoca
pe cei potrivnici acesteia în atmosfera în general exploziv  ce
domina secolul al XIV-lea. De i Cabasila accept , de exemplu,
c  îndumnezeirea este scop al Întrup rii i o declar  f r  oco-
li uri7, totu i dezvoltând întreaga lui teologie evit  s  folo-
seasc  termenul �îndumnezeire� i vorbe te în principal de-
spre unirea cu Hristos sau despre via a în Hristos. Îns  via a
în Hristos, caracterizat  de Cabasila i ca fericita via , coin-
cide în con inutul ei cu via a îndumnezeit , despre care vor-
be te Palama i întreaga tradi ie isihast . Cei care, potrivit lui
Cabasila, sunt ferici i, sunt cei îndumnezei i harismatic, a a
cum arat  Palama. În sfâr it, ar tarea deplin  a membrilor sl -
vi i ai Trupului tainic al lui Hristos, despre care vorbe te Ca-
basila8, este ar tarea deplin  a vie ii îndumnezeite a credin-
cio ilor potrivit lui Palama9.

Prin urmare, având în vedere c  înv tura dogmatic
a P rin ilor secolului al XIV-lea referitoare la rela ia dintre harul
lui Dumnezeu i libertatea omului nu a fost examinat  în pro-
funzime pân  ast zi, ne asum m tentativa de a cerceta aceast
înv tur , urm rind a scoate în eviden  importan a soterio-
logic  a harului dumnezeiesc în conexiune cu libertatea omului. 

5 Vezi �Înv tura lui Nicolae Cabasila despre tainele Bisericii� în Ac-
tele Conferin ei teologice..., p. 131.

6 B. Pseftongas, �Nicolae Cabasila a fost isihast sau anti-isihast?�, p. 221.
7 N. Cabasila, Via a în Hristos, Cuvântul 4, PG 150, 593 A: �C ci Dum-

nezeu fiind, El n-a pregetat s  coboare pe p mânt, pentru ca pe noi s  ne
ridice la cer. S-a f cut om pentru ca s  îndumnezeiasc  pe om�.

8 N. Cabasila, Despre via a în Hristos, Cuvântul 8, PG 150, 541 B-D. 
9 Sf. Grigorie Palama, Cuvântarea 57, ed. S. Oiconomou, pp. 221-222.
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În mod concret, tratarea temei acestui studiu se face în trei
capitole. În primul capitol se vorbe te despre harul dumne-
zeiesc i libertatea omului fiecare în parte, i în continuare se
cerceteaz  rela ia ce se poate dezvolta între ele. În capitolul al
doilea este examinat  înrobirea omului i eliberarea lui onto-
logic , precum i caracterul eliber rii harismatice ce este d -
ruit  în cadrul Bisericii. În sfâr it, în capitolul al treilea este pre-
zentat  participarea omului eliberat la harul lui Dumnezeu i
sunt abordate consecin ele acestei particip ri pentru îndum-
nezeirea omului.


