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Abstract: The orthodox doctrine states that the beginning of salvation is made 
by divine grace, as uncreated energy, combating Pelagianism and 
Semipelagianism. Saint John Cassian, rightly included among the “great teachers 
and spiritual masters”, is considered by Owen Chadwick, together with Blessed 
Augustine, the personality who dominated the 5th century. Saint John Cassian 
highlights in his writings, especially in the second series of “Conferences” 
(Conferences XI-XVII) his teaching regarding the relationship between grace and 
free will, a teaching he had learned from Scripture, from theologians from the 
East and from many of the Western writers before Augustine (West theologian 
who supported predestination). The 13th Conference is a broad analysis of the 
relationship between grace and will of freedom, not only in the context of 
human effort to obtain salvation and perfection, but also in the process of 
conversion. 
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Rezumat: Doctrina ortodoxă afirmă că începutul mântuirii îl face harul divin, ca 
energie necreată, combătând pelagianismul şi semipelagianismul. Sfântul Ioan 
Cassian, inclus pe bună dreptate în rândul „marilor învăţători şi maeştrii 
duhovniceşti”, fiind considerat de Owen Chadwick, alături de Fericitul Augustin, 
personalitatea care a dominat veacul al V-lea, evidenţiază în scrierile sale, în special 
în a doua serie a „Convorbirilor” (Convorbirile XI-XVII)  învăţătura sa privitoare la 

raportul dintre har și libera voință, învăţătură pe care o aflase din Scriptură, de la 

teologii din Răsărit și de la mulţi din scriitori apuseni dinaintea lui Augustin (teolog 
apusean care susţinea predestinaţia). Convorbirea a XIII-a este o analiză amplă a 
raportului dintre har şi libertatea de voinţă, nu numai în contextul efortului uman în 
vederea dobândirii mântuirii şi desăvârşirii, ci şi în procesul convertirii. 
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