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Jedním ze základních rysů teologicko-filosofického rozvrhu Maxima Confessora je zdařilá syntéza rozličných aspektů myšlení křesťanské tradice, a to i těch, které pocházely od autorů či směrů pokládaných za heterodoxní. Maximovou reinterpretací byly získány pro ortodoxii a mohly se stát opěrnými body následné teologické reflexe. Co se týče podezřelých, či dokonce odsouzených proudů, jde zejména o části origenovského, evagriánského a dionýsiovského myšlenkového dědictví.
Cílem semináře je poskytnout hlubší vhled do myšlenkového bohatství autora sklonku patristiky (580-662 n.l.), který představuje velmi důležitý spojovací článek jak mezi dědictvím řeckých církevních otců a pozdější byzantskou teologií, tak mezi východní teologicko-filosofickou tradicí a západním středověkem. Hlavním tématem bude Maximova polemika s učením mnichů- origenistů, konkrétně Maximovo vyrovnání se s jejich pojetím stvoření (zejména s jejich naukou o původní jednotě duchovních bytostí s Bohem, o preexistenci duší a s možností cyklického opakování "dějin", kterou jejich kosmologie implikuje). Této problematice Maxim věnuje text Ambigua ad Iohannem 7 (PG 91, 1069a-1101c), který je pro jeho korekci origenismu zásadní a který bude tvořit textovou základnu našeho semináře. Jde o orthodoxní interpretaci slov Řehoře z Nazianzu: "Jsme částmi Boha a sklouzli jsme [sem] shůry", na která se origenisté často odvolávali.
Metodou výuky bude komentovaná četba zmíněného textu.
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