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Doktori értekezés tézisei 

Dr. Vassányi Miklós:  

Hitvalló Szt. Maximos teológiája. 

Értelmezési kísérlet történeti összefüggésben 

 

1. A ῾Maximos korát’ tárgyaló legfontosabb korabeli vagy későbbi, középkori görög és 

latin nyelvű források: a Liber pontificalis; a Chronicon paschale; Hitvalló Szt. 

Theophanés Chronographiája; Szt. Niképhoros Chronographia brevise; Ióannés 

Zónaras Epitome historiaruma. 

2. A ῾Maximos korát’ tárgyaló legfontosabb korabeli vagy későbbi, középkori szír és 

örmény nyelvű források: Nagy Mihály jakobita pátriárka Krónikájának vonatkozó 

fejezetei; a Chronicon anonymi ad annum 1234; Gregórios Bar Hebraeus Chronicon 

ecclesiasticuma; valamint a hagyományosan Sebeosnak nevezett, azonosítatlan szerző 

Historiája. 

3. A Bizánci Birodalom VII. századi válságának okai egyrészt belsőek: a kormányzás 

időszakos morális felelőtlenségéből (Maurikios), a kormányzati elvek és célok 

korlátoltságából (Phókás, Martina) fakadó, periodikusan szinte állandósuló trónválság; 

a birodalmi egyház dogmatikai eredetű schismája; az alkirályi bitorlások (usurpatio), 

illetve hadvezéri lázadások, miáltal a birodalom egész provinciái válnak elérhetetlenné 

a központi kormányzás számára; egyházpolitikai téren a római egyház szembenállása 

az udvarral és az antiocheiai jakobita egyház szembenállása az udvarral és a 

Chalkédón-hű egyházszervezettel; a zsidóság és kereszténység közötti vallási 

ellentétek és villongások Palesztínában. 

4. A Bizánci Birodalom VII. századi válságának okai másrészt külsőek: az avar, perzsa, 

arab támadások okozta egzisztenciális krízisek sorozata. 

5. A szenátus hatalmi súlya észrevehetően megnövekedett II. Kónstas idejében. 

6. Maximos életrajzát elsősorban görög-latin, másodsorban szír nyelvű források alapján 

lehet rekonstruálni. 

7. A tíz legjelentősebb görög-latin életrajzi forrás(csoport) fontossági sorrendben a 

következő: a) Maximos Levelezése; b) Disputatio cum Pyrrho, Maximos vitája 

Pyrrhos volt konstantinápolyi pátriárkával; c) Relatio motionis, Maximos 

konstantinápolyi perének nem hivatalos jegyzőkönyve és eseménytörténete; d) 

Disputatio Bizyae, a Theodosios, Caesarea Bithynia püspöke és Maximos között az 
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utóbbi fogsága alatt lefolyt teológiai vita; e) Epistula Maximi ad Anastasium 

Monachum, Maximos krisztológiai üzenete Anastasioshoz, tanítványához; f) Epistula 

Anastasii Apocrisiarii ad Theodosium Gangrensem, Anastasios Apokrisiarios 

beszámolója Maximos száműzetéséről; g) Epistula Anastasii Monachi ad monachos 

Calaritanos, Anastasios Monachos krisztológiai levele a cagliari szerzetesekhez; h) 

Hypomnesticon, Theodóros Spoudaios összefoglalója I. Márton pápa és Maximos 

peréről, száműzetéséről, szenvedéseiről és haláláról; i) Contra Constantinopolitanos, 

anonim röpirat; j) Vita Maximi, Maximos hagiográfiai célú életrajza. 

8. Maximos első pere során a vád először megpróbálta tisztán politikai-államvédelmi 

alapon elítélni Maximost. 

9. Maximos nem a császári hatalmat akarta támadni, hanem a krisztológiai dogma 

logikai-racionális artikulálhatóságát akarta védeni. 

10. A Pyrrhos-vita c. jegyzőkönyv szerzői szándéka Maximost mint teológust bemutatni, 

és megmutatni, hogy krisztológiai érvelése olyan, metafizikailag megalapozott és 

logikus fejtegetés, amellyel szemben gyakorlatilag lehetetlen ellenérveket felhozni. 

11. A Relatio motionisnak és a Pyrrhos-vitának valószínűleg maga Maximos is 

társszerzője. 

12. A Vita Maximi kifejezett célja Maximos személyiségét és életművét is hitelesen 

rekonstruálni, Maximos életét és erényeit példaképként elénk állítani, hiteles morális 

és intellektuális arcképét megrajzolni; karakterének erkölcsi tisztaságát megmutatni; 

bizonyítani, hogy megvalósította az életszentséget; ezek alapján demonstrálni, milyen 

igazságtalan volt a büntetése; és így lényegileg erkölcsnemesítő–parainetikus művet 

írni. 

13. A Vita Maximi szerzője jól ismerte Maximos életművét. 

14. A Vita Maximi XVIII-XX. fejezetei szinte szó szerinti idézik A Miatyánk rövid 

magyarázatát, sőt, a terminológián még Evagrios Pontikos Peri proseukhésének 

hatása is érezhető. 

15. A Vita Maximi egyértelműen azonosíthatóan ír Maximos nagy műveiről: a Quaestiones 

et dubiáról, a Quaestiones ad Thalassiumról, az Ambiguáról, a Dénes műveihez 

írott scholiáról és a Mystagógiáról, melyeket a szerző a rövid tartalomismertetésből 

ítélve legalább részben olvasott és ismer. 

16. A Vita Maximi egy ismert ellenfél ellen érvel, tudatosan belehelyezkedik egy már 

folyamatban lévő diszkusszióba, melyben az igazi Maximost akarja bemutatni, és ezen 

az alapon akar teológiai rehabilitációt, történeti igazságtételt nyújtani. 



Doktori értekezés tézisei – Dr. Vassányi Miklós: Hitvalló Szt. Maximos teológiája 

 

3 
 

17. Reš‘ainói György szír nyelvű Maximos-életrajza a Hitvalló rágalmazásának céljával 

készült irat. 

18. Reš‘ainói György Maximos-életrajza – a düoenergizmus és düothelétizmus 

Maximosnak való tulajdonításán túl – nem tesz bizonyságot a Hitvalló egyetlen 

művének ismeretéről sem. 

19. A szír vita egyfelől fikció, és ennyiben pusztán a felekezeti propaganda céljait 

szolgálja; másfelől azonban egyházi személyek, egyes fontos történelmi események 

(pl. az arab hódítás) és különösen a palesztínai helyszínek (pl. a Palaia Laura kolostor) 

említése és leírása révén a korszak valóságos ismeretéről tanúskodik. 

20. A szír biográfiai kútfők szavahihetőségét általában gyengíti nyílt ellenségességük 

Maximosszal szemben, és az is, hogy Maximost szemmel láthatólag épp mint teológus 

szerzőt nem olvasták, tehát pontosan arról az oldaláról nem ismerik, amelyikről a 

leginkább támadják. 

21. Maximos valószínűleg Palesztínában születik 580 körül, nem monofizita görög nyelvű 

családban (amelyről semmi közelebbit nem tudunk biztosan). 

22. Egy kolostorba való belépése után élete végéig egyszerű szerzetes marad, nem vesz fel 

papi rendet, és apátnak sem választják meg soha. 

23. Valószínűleg Alexandreiában ismerkedik meg Anastasios Monachosszal, aki haláláig 

a tanítványául szegődik. 

24. Vélhetőleg Anastasioson, Kónstas császár nagyanyjának jegyzőjén keresztül kerül 

kapcsolatba a császári családdal és adminisztrációval. 

25. A levelezése tanúságtétele alapján a tartományi-birodalmi politika szintjén is 

bevonódik az eseményekbe mint egyfajta nem hivatalos tanácsadó egyházpolitikai 

ügyekben. 

26. Maximos eléggé szoros (munka)kapcsolatba kerül különösen africai politikai 

vezetőkkel. 

27. Lehetséges, hogy a lateráni zsinat második ülése során a kettős akarat tanának 

védelmét és Sergios, Pyrrhos és Pál konstantinápolyi pátriárkák kiátkozását kérők 

között szereplő Maximus monachus aláírás magától a Hitvallótól származik. 

28. Maximos pere politikai, felségsértési perként indul, de az álláspontok végül a császár 

dogmatikai ügyekbe avatkozásának, teológiai hozzáértésének, papként való 

elismerésének („cézaropapizmus”) kérdése körül kerülnek kibékíthetetlen ellentétbe 

egymással. 
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29. Maximost végső soron amiatt ítélik el, hogy az udvar egyházpolitikai 

egységtörekvéseivel szemben következetesen ragaszkodott a krisztológia logikai-

argumentatív tisztaságához, és nem volt hajlandó unióra lépni az általa eretneknek ítélt 

egyházzal. 

30. Phótios a Bibliothéké alapján ítélve feltehetőleg nem ismerte az életmű több jelentős 

darabját sem. 

31. A János-Ambigua 37-39. alrészeiben megjelenő tézisek a világegyetem helyéről és az 

aristotelési kategóriatannak a szubsztanciára való alkalmazásáról a diszkussziója 

visszatér – a János-Ambiguát latinra fordító – Eriugena Periphyseonjának I. 

könyvében is. 

32. A Quaestiones ad Thalassium Maximos pneumatológiai fejtegetésekben leggazdagabb 

műve. 

33. A Capita quindecimben újplatonikus terminusok (pl. hyperousion agathon) határozzák 

meg az istenfogalmat, írják le Isten ontológiai felsőbbrendűségét és 

megismerhetetlenségét. 

34. A Pyrrhos-vitában Maximos düotheléta álláspontja arra alapul, hogy Krisztus akaratai 

természetből fakadó akaratok (physika thelémata); vagyis hogy folytonosság áll fenn 

természet és akarat között: az akarat a természet lényegéből nő ki, annak természetes 

meghosszabbítása s nélkülözhetetlen velejárója. 

35. A Pyrrhos-vitában Maximos szerint két teljes értékű akarat van Krisztusban, de az 

emberi önként aláveti magát az isteninek. 

36. Az Expositio in psalmum LIX-beli meditáció megírására alkalmat adhatott a perzsa 

előrenyomulás, de Maximos kifejtéseiben nyoma sincs a történeti értelmezésnek: a 

zsoltár szövegét csak a lélek belső háborújára vonatkoztatja, melyet az a bűnök ellen 

visel. 

37. A maximosi Levelezés legjellegzetesebb vonása a dogmatikai érdeklődés 

dominanciája. 

38. Maximos krisztológiája jól felismerhető a Vita Virginis c., ógrúz fordításban 

fennmaradt Mária-életrajzban. 

39. A Vita Virginis teológiai sajátossága a Szűz hangsúlyos felemelése az emberi természet 

fölé. 

40. A Miatyánk rövid magyarázatában szereplő poszt-klasszikus hyperousios 

(‘lényegfeletti’) terminus az újplatonikus (meta-)ontológia terminológiájából, 

közelebbrő Dénes Isten nevei c. művéből került Maximos szókincsébe. 
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41. A szelídség mint erkölcsi kiválóság jellemzésében („a szelíd személy középen marad a 

dicséretek és a rágalmak között indulatmentesen [apathés]”) Maximos aristotelési és 

evagriosi elemeket egyesít. 

42. A Miatyánk rövid magyarázata tartalmazza vázlatos erkölcsfiziológiáját. 

43. Maximos apologetikus szembesülése a judaizmussal nehéz érvelési feladatot 

eredményez, melyet nem tudott igazán meggyőzően megoldani. Bizonyítása nem 

filozófiai jellegű, hanem hitelőzményre való hivatkozás, logikai szempontból nézve 

petitio principii. Bár Maximos szentháromság-teológiája itt belsőleg koherens, de ez 

még nem teszi logikailag tarthatatlanná az izraelita istenfogalmat. 

44. A Miatyánk rövid magyarázata kevésbé hangsúlyozza az isteni egység fundamentum-

jellegét, mint Ál-Areopagita Szt. Dénes az Isten neveiben. 

45. Az indulat felfelé terelésének maximosi elve szerint a megkívánást az ész Isten iránti 

szellemi vágyává (pothos) kell szublimálni. 

46. Miután az emberi akarat a misztikus unió állapotában is tovább működik – bár az 

isteni akaratnak való önkéntes alárendelődésben –, ezért ezt a tanítást a végtelen etikai 

perspektíva tanának nevezhetjük. 

47. Maximos etikájáról nem beszélhetünk dogmatikus teológiai, megváltástani, misztikus 

teológiai értelmező keret nélkül. 

48. Maximos erkölcstana szerint a parancsolatok megtartásának akadálya három 

irracionális lelki mozgás: a megkívánás (ἐπιθυμία), az indulat (πάθος) és a ‘lelki 

fellobbanás’ (θυμός), amelyeket a gyönyör (ἡδονή) és az anyag (ὕλη) iránti lelki 

hajlam, vonzalom motiválja. 

49. Az indulatmentesség alaphabitusa, valamint az imádság, megbocsátás és szeretet 

erénye kölcsönösen függenek egymástól, értelmezik egymást a Hitvalló etikájában. 

50. Maximos erkölcsteológiai terminológiája az alkotói periódusa elején írt etikai 

művekben még ingadozó. 

51. A pathos, thymos, epithymia fogalmakat a szerző a korai etikai művekben nem 

definiálja, ezért egymástól való megkülönböztetésük esetenként nehéz. 

52. A pathos terminus jelentését magyarul leginkább az ‘indulat’ terminus adja vissza a 

vizsgált kontextusokban. 

53. A thymos jelentése egyes kontextusokban ehhez nagyon hasonló, másutt inkább a 

klasszikus ‘harag’ jelentéssel fordítható, egyes esetekben pedig nehéz 

megkülönböztetni a jelentését az etimológiailag rokon epithymiától. Mindezeket a 
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jelentéseket együtt magyarul valószínűleg a ‘(lelki) fellobbanás’ terminus adja vissza 

legjobban. 

54. Az epithymiát célszerűbb és kifejezőbb ‘megkívánás’-nak fordítani, mint ‘vágy’-

nak. 

55. Az emberi cselekvés öntörvényűsége, autonómiája Maximos terminológiájában – 

Kanthoz képest épp ellentétes módon – egyértelműen negatív jelentést hordoz. 

56. A maximosi etika az akarat heteronómiáját tekinti kívánatosnak, tehát azt a habitust, 

melyben az emberi akarat felfelé orientálódva együttműködik és egyesül az isteni 

akarattal. 

57. Az emberi természet törvénye (φύσεως νόμος) a maximosi koncepció szerint az, hogy 

az alapállapotból a lelki mozgások értelmi kormányzása révén morálisan és 

ontológiailag felfelé kell törekednie. 

58. A kísértés maximosi teológiája szervesen összefügg az indulat elméletével , az 

erénytannal és az akarat elméletével is. Ugyanakkor a vizsgált szövegekben nem 

tisztázza végérvényesen a kísértő szerepét és kilétét. A bűnért végső soron az akarat 

gyengeségét teszi felelőssé, és az erényes habitus kialakítását írja elő védelemül. 

59. Maximos a fiatalkori erkölcstani műveiben a következőket tekinti erényeknek: 1. 

szeretet (ἀγάπη), 2. önuralom (ἐγκράτεια), 3. imádság (προσευχή). A Miatyánk rövid 

magyarázata ezeken kívül erényként kezeli a kiengesztelődést (καταλλαγή), illetve 

megbocsátást (συγχώρησις) is. A több szövegben is kívánatosként szereplő 

szenvedély- vagy indulatmentességet (ἀπάθεια) leginkább mindezen erényeket 

megalapozó alaphabitusnak, az erényesség feltételének tekinthetjük. 

60. A Fejezetek a szeretetről szeretetdefiníciójának („a lélek jó diszpozíciója, melynek 

révén a lélek a létezők egyikét sem becsüli többre az istenismeretnél”) érdekessége, 

hogy intellektualizálja, és – első közelítésben – nem az embertárs iránti erényekkel 

határozza meg a definiálandót. 

61. Maximos szerint az istenszeretet és az emberszeretet kölcsönösen feltételezik egymást: 

mindegyiket a másikon keresztül érjük el. 

62. Az istenszeretet Maximos szerint – a szenvedélymentes jellege ellenére – átszellemült, 

szublimált szerelemnek nevezhető, és eksztatikus karakterű: az ész vagy elme ebben 

az állapotban elhagyhatja a testet. 

63. Az Aszkétikus beszélgetés elgondolása szerint az imádság során az ész ‘csupaszon’ 

érintkezik Istennel, és istenalakúvá válik (τότε ὁ νοῦς γυμνὸς αὐτῷ προσομιλῶν, 

θεοειδὴς γίνεται). 
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64. Maximos terminológiájában az „akarat egyesítése a természettel” az emberi természet 

önmagunkról való őszinte elismerését jelenti. 

65. Maximos korai szerzetesi morálteológiája szerint a világhoz való helyes viszony 

megtalálása a kiemelkedés a világból, az emberi lényeg megvalósítása pedig az isteni 

lényegben való elhelyezés. 

66. A korai erkölcstani művek alapján ítélve Maximos egyfelől erkölcsi realista, ami – 

különösen az érzéki – kísértések természetét illeti; másfelől azonban idealista, ami a 

kísértések leküzdését illeti; de leginkább a kolostori környezet által 

megszentelődött akarat képviselője, aki a végső beteljesedést a kegyelem működésétől 

teszi függővé. 

67. A krisztológiai opusculumok tematikus csomópontjában a lényeg–személy (ousia–

hypostasis), az azonosság–másság (tautotés–heterotés) és az egység–különbség 

(henósis–diaphora) oppozíciók állnak, melyek helyes vagy helytelen alkalmazása 

jelöli ki az orthodoxia határait, illetve az összes lehetséges eretnekség típusát és 

viszonyítási pontjait. 

68. Az e csomópontok mentén építkező koherens terminológiai és logikai rendszer 

végcélja a megváltás fogalma mint középpont körül lehetőség szerint egyetlen homogén 

és átfogó érvelési hálóba összekapcsolni Istent és embert. 

69. Az ousia nem ugyanúgy viselkedik, és ezért nem pontosan ugyanabban a jelentésben 

állítható Istenről, mint az emberről. 

70. A krisztológiai opuscula szerint az emberi és az isteni lényeg – az isteni ousia szigorú 

identitása vagy egységprincípiuma miatt – abban az értelemben zárja ki egymást, hogy 

nem léphetnek fúzióra, nem jöhet létre belőlük valami harmadik, új faj, hanem a 

befogadó fenntartja befogadói státusát, a befogadott pedig befogadotti státusát: a 

hatóok oki természete nem szűnik meg. 

71. Maximos szerint a Szentháromság egysége feltétlen, de Isten és ember egysége 

Krisztusban feltételes: nem ab ovo szükségszerű, mert kellett hozzá Isten külön 

kegyelmi döntése. 

72. A krisztusi alanyban a két természet lényegileg disztributív egységben van – amelynek 

azután Maximos épp a disztributivitását tagadja vagy írja fölül, mivel Isten szövetsége 

végleges és visszavonhatatlan, úgyhogy a hypostatikus unió megbonthatatlan, 

adiairetos lesz. 

73. Maximos a szentháromságtanban alacsonyabb ontológiai státuszt tulajdonít a 

‘személy’ fogalmának, a ‘lényeg’ vagy ‘természet’ fogalmát ellenben felértékeli, 
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illetve (feltehetőleg Szt. Dénes nyomán) fundamentum-jellegűnek tünteti fel a 

személyekhez képest. 

74. Maximos fundamentálteológiájának középpontjában leginkább az az intuíció áll, hogy 

Isten szabad döntése a megváltásról a radikálisan különböző isteni természet radikális 

emberre irányulásának megnyilvánulása.  

75. A két krisztusi természet egyesülésének maximosi értelmezése szerint Istent egyfelől 

gyökeres különbség választja el az embertől, másfelől felbonthatatlan kapocs köti 

össze az emberrel. 

76. Ezért Isten és ember alapvetően különneműek ugyan, de a hasonlóság az 

elkülönülés fenntartása mellett is a lehető legnagyobb fokú – és Isten mindenesetre oly 

módon különnemű, hogy mint alap magába akarja és tudja fogadni a különnemű 

embert. 

77. Az unio hypostatica elkerülhetetlenül végtelen és véges attribútumok egyetlen alanyhoz 

rendelését is jelenti, és mint ilyen, a racionalitás alapjának: az ellentmondás elvének 

hitbeli meghaladását követeli meg. 

78. Ezért Maximos teológiájában Krisztus személye és egyáltalán a megváltás műve az 

elgondolhatóság és a logikai taglalhatóság határesete. 

79. Maximos dialektikai erőfeszítései különösen az isteni és az emberi természet krisztusi 

összekapcsolódásával és egymástól való elszigetelődésével kapcsolatban végső 

soron azon az általános és kimondatlan előfeltevésen nyugszanak, hogy Isten 

lényege legalább  első közelítésben racionális, és ezért racionális belátás nyerhető 

belé. 

80. Ez a belátás előzetes és természetes ismeret, scientia antecedens naturalis az isteni 

lényegről, amely Maximos számára döntően logikai jellegű: Isten lényege 

ontológiai megalapozású logikával már ezen a világon, in statu viatoris  

racionálisan artikulálható az ember mint racionális lény számára. Ezért a maximosi 

mystagógia és krisztológia logikai természetű bevezetés Istenbe, amely valóságos 

intuíciót ad. 

81. Maximos kifejezi azonban azt is, hogy Isten racionalitása egy adott határon – 

Krisztusban – átmegy az ember számára már beláthatatlan szupra-racionalitásba. 

Maximos szerint tehát Isten lényege egyfelől a tiszta és tökéletes racionalitás, másfelől 

e tökéletes racionalitás meghaladása, azaz végtelen talány. 

82. A monothelétizmus és düothelétizmus tételes összehasonlítása a vizsgált sarkalatos 

szövegek tükrében azt az eredményt adja, hogy a két álláspont közötti eltérés 
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fenomenológiai síkon (‘Hogyan mutatkozik meg Krisztus akarata?’) nem olyan nagy, 

mint ontológiai síkon (‘Hogyan van Krisztus akarata?’). 

83. A monothelétizmus–düothelétizmus vitája során nem az a kérdés, hogy melyik 

álláspont irracionális, hanem az, hogy melyiknek kiterjedtebb, szélesebb körű a 

racionalitása. Valójában tehát kétfajta racionalitás, lényegileg kétféle filozófiai 

megközelítés küzd egymással. 

84. Az egyházpolitikai helyzet magyarázza a heterodox álláspontban megnyilvánuló 

dogmatikai egyszerűsítést, valamint azt is, hogy az udvar bő fél évszázadig a 

nagyobb egyházi egységet biztosító és ‘emészthetőbb,’ de nem orthodox álláspontot 

támogatja. 

85. Kyros alexandreiai pátriárka Kilenc fejezetének 7. fejezete – az igen bonyolult 

szintaxis ellenére is világos módon – még nem a düoenergizmus, illetve 

düothelétizmus ellen irányul, hanem Krisztus két külön alanyként való felfogása: az 

extrém düofizitizmus vagy nesztoriánizmus ellen. 

86. Kyros pátriárka Kilenc fejezete Dénes 4. levelének auktoritása alapján állítja, hogy a 

krisztusi alany egységéből és azonosságából a működés egységessége és azonossága 

következik. Ez az érv az alany fogalmát tekinti bizonyítási alapnak: az alany 

meghatározza, egységbe fogja a természeteket, és ezáltal a működéseket is. 

87. Sergios konstantinápolyi pátriárka szerint a düothelétizmus álláspontjának problémája 

filozófiailag az ellentmondás elve megsértése: egyetlen alanynak lesz így egyidejűleg 

és egyazon tekintetben két, egymást kizáró attribútuma (amit az arisztotelészi logika 

az impossibile, illetve az absurdum kategóriájának feleltet meg.) 

88. Sergios nem azt mondja, hogy az emberi természetnek Krisztusban nem volt akarata, 

hanem egész pontosan azt, hogy nem lehet két ellentétes akarat egyetlen alanyban – 

minélfogva Krisztus emberi akaratát az isteni akarat mozgatta. Ez a megfogalmazás 

nem tér el gyökeresen attól, amit Maximos is állít az 1. opusculumban. Ha teljesen 

pártatlanul akarunk fogalmazni, akkor azt kell mondanunk, hogy Sergios eldöntetlenül 

hagyja azt az alternációt, hogy Krisztusnak egyáltalán volt-e emberi akarata, vagy 

inkább az emberi akarata alárendelődött az isteninek. 

89. De Maximos is úgy tudta védeni a kettős akarat tanát, hogy nem kényszerült tételezni 

az ellentétességüket. Sergios érvei így végül is nem érvénytelenítik a düothelétizmus 

premisszáit. 

90. Honorius római pápa számára a két természet uniójának tényéből következik az akarat 

egységesülése is; ez az egyetlen akarat pedig lényegileg az isteni megváltó akarat, 
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mivel az kezdeményezte az uniót magát is. Az egységes akarat azonban sokszínűen, 

sokrétűen (polytropós) működik, bár annyiban mindig egységes marad, hogy az alapja 

Isten megváltó szándéka. 

91. Honorius szerint az isteni akarat meg tud úgy jelenni, mint az emberi, avégett hogy az 

ember számára imitációs mintát nyújtson. Ez azonban (mondja Honorius) egy pseudo-

emberi akarat, az isteni akarat pedagógiájának eszköze – Isten akarata ugyanis fel 

tudja ölteni az emberi akarat formáját anélkül, hogy az egyetlen, két természetű 

alanyban valóságosan jelen is lenne az emberi akarat. Ez tehát egy látszat-akarat: Isten 

úgy tesz, mintha lenne emberi akarata. Ezt az értelmezést akarat-doketizmusnak 

nevezhetjük. 

92. Maximos teológiájának és teológiai antropológiájának mozgása tulajdonképpen a 

racionalitás határáig való előrehatolás, és itt a hitre való rámutatás. Maximos e 

dialektika révén jelöli ki az ember helyét a létben, és tanít helyes önértelmezésre: az 

ember nem önmagából, hanem az okából érthető meg. 


