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Yhteinen isä?

• Kirkkoisät ekumenian avustajina 
yleisesti

• Maksimoksen erityinen rooli, ”idän 
ja lännen sovittelija” (Larchet)

• Yleisesti – akateeminen kiinnostus 

• Erityisesti – maantieteellinen 
elämäkerta ja rooli omana aikanaan 

• Kolme teemaa 
• Kolminaisuus ja Filioque –kiista
• Rooma ja paavius 
• Perisynti ja tahto



Kolminaisuus ja 
Filioque
• Kiista 600-luvulta lähtien

• M:n Kirje Marinokselle (645/6) varhaisimpia 
viittauksia 

• Paradoksaalinen tulkintahistoria: 
• Maksimos puolusti paavi Theodorusta 

(Konstantinopolin monotheliittejä vastaan) 
• Myöhemmän kiistan takia kirjeestä 

todistusaineistoa molemmille kiistapuolille –
oletus että vain kaksi vaihtoehtoa, ja Max edusti 
jompaa kumpaa 

• Joko Henki tulee Isästä ja Pojasta, kuten 
latinalaiset väittivät 

• Tai Henki tulee vain Isästä, kuten kreikkalaiset 
opettivat Fotioksesta (820–893) lähtien



Kirje 
Marinokselle 
(Opusc. 10, 
PG 91.136)

• He ovat ensinnäkin näyttäneet roomalaisten isien 
yksimielisen tuen sekä Kyrillos Alexandrialaisen… 

• Näin he ovat osoittaneet, etteivät he tee Pojasta
Hengen syytä/aiheuttajaa [aition], sillä he tietävät
että Isä on Pojan ja Hengen ainut syy, yksi
syntymisellä ja toinen lähtemisellä [ekporeusis]

• Mutta he selittävät että Henki lähtee [proienai] 
Pojan kautta ja täten he hyväksyvät olemuksen
ykseyden.

• Proienai – lähteminen, lähettäminen yleisemmin, 
ilman fundamentaalista riippuvuussuhdetta tai 
persoonallista alkuperää

• Ekporeusis – viittaa vain fundamentaaliseen syyhyn, 
alkuperään



Kohti 
yhteisymmärrystä? 

• Maksimoksen tekemä erottelu löydettiin uudelleen 
1800-luvulla (Bonn, 1874-76)  auttoi molempia 
ymmärtämään myös itseään paremmin. 

• Latinalainen formula ex Patre Filioque procedit 
kuvaa osuvasti vain proienai-lähtemistä, eikä tällöin 
(ainakaan välttämättä) tee Pojasta Pyhän Hengen 
hypostaattista syytä/alkuperää. 

• Viesti idälle/ortodokseille: “Pojan kautta” –
ilmaisuja ei voi supistaa yksinomaan ajalliseen 
Hengen lähettämiseen (esim. Dumitru Staniloae)

• Viesti lännelle: Filioque ei voi kumota sitä, että 
yksin Isä on Pojan ja Pyhän Hengen varsinainen syy 
ja alkuperä. 

• Paavillinen ykseyden neuvosto, The Procession of 
the Holy Spirit in Greek and Latin Traditions (1995) 
– vastaanotto pääasiassa erittäin hyvä. 



Paavius
• Useita viittauksia Rooman piispan erityisasemaan oikean opin varjelijana. 

• Opusc. 11 (vuoden 649 antimonotheletistisen Lateraanikonsiilin jälkeen): 
• Sillä maailman ääret ja kaikki, jotka maan eri puolilla puhtaasti ja 

oikein tunnustavat Herramme, katsovat suoraan kohti roomalaisten 
pyhää kirkkoa ja sen tunnustusta ja uskoa niin kuin se olisi aurinko, 
jonka valo ei koskaan lakkaa, odottaen siltä isien ja pyhän opin 
kirkasta valaistusta. … Sillä kaikki kristillisen kirkot ovat kaikkialla 
pitäneet tätä kirkoista suurinta perustanaan ja perustuksenaan, sillä 
Vapahtajamme lupauksen mukaisesti helvetin portit eivät saa sitä 
valtaansa, vaan se pitää käsissään ortodoksisen tunnustuksen ja 
Kristuksen uskon avaimia … ja se hiljentää ja sulkee jokaisen 
vääräoppisen suun…



• Opusc. 12 (koskien monotheliittisen Konstantinopolin patriarkka 
Pyrrhoksen paluuta kirkon yhteyteen): 

• Kiirehtiköön hän (Pyrrhos) ennen kaikkea täyttämään 
Rooman piispanistuimen vaatimukset, sillä silloin kaikki 
pitävät häntä hartaana ja ortodoksisena. Sillä hän vain 
tuhlaa sanojaan ajatellessaan, että hän pitäisi vakuuttaa tai 
huijata sellaisia kuin minua sen sijaan että hän lähestyisi 
kaikkein pyhimmän Rooman katolisen kirkon autuasta 
paavia, eli Apostolista Istuinta, joka on peräisin lihaksi 
tulleelta Pojalta itseltään ja joka … on kaikilta pyhiltä 
kirkolliskokouksilta saanut universaalin ja korkeimman 
herruuden, auktoriteetin ja vallan sitoa ja vapauttaa kaikissa 
Jumalan kirkoissa.



Tulkintahistoria jälleen riitaisa. 

A. Schmemann: Roomalaiset ovat viitanneet 
Maksimokseen juridisesti – ja ortodoksit ovat 

väheksyneet koko todistusaineistoa. 
Erit. Larchet et al – intoilu johtui vain taistelusta 

monotheletismiä vastaan

Kohti sovittelevaa kantaa: 

M. sanoo “Rooma ei ole erehtynyt”, ei “Rooma ei 
voi erehtyä” (eri kysymys) 

Rooman asema kuitenkin enemmän kuin primus 
inter pares (‘honorary primacy’ ilman todellista 

auktoriteettia) 
Rooman erityisasema oikean opin puolustajana 

perustuu apostoliseen perustukseen ja Matt. 
16:18-19 lupaukseen, ei poliittiseen asemaan 

keisarikunnassa. 



Perisynti ja vapaa tahto

• Perisyntioppi = Augustinuksen läntinen keksintö? 
• (Fotios 800-luvulla, Johannes Romanides 1900-

luvulla…) 

• Maksimuksen näkemykset tahdosta ja synnistä
• Synti  sisäisen ykseyden ja harmonian kadottaminen 
 tahdosta tulee harkitseva (‘gnoominen’). 

• Jokaisen syntisyys on yhteydessä seksuaalisen 
lisääntymisen lakiin, joka on seurausta synnistä.

• Larchet ja McFarland: Maksimoksen käsitys tahdosta hyvin 
lähellä Augustinusta ja antipelagiolainen. Vain armo korjaa 
ja parantaa. 
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