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 Vo svätootcovskej teológii sa stretneme s výrazom Boží plán spásy, ktorý Boh 

postupne realizuje už od stvorenia všetkého. Tento teologický výraz svätí otcovia 

používajú aj v súvislosti s cirkevným právom a pravidlami, ktoré boli prijaté na 

siedmych všeobecných snemoch a ku ktorým sú pripojené aj vybrané pravidlá 

jednotlivých miestnych snemov a pravidlá svätých Otcov. Všetky spolu tvoria súbor 

pravidiel, ktorými sa v cirkevnom živote riadi spoločenstvo Christovej Cirkvi. 

Z dôvodu správneho vnímania svätých pravidiel Cirkvi predkladáme stručný popis 

chápania tohto výrazu v teologickej literatúre. 

 Ikonómia spásy (οικονομια, lat. dispensatio) doslovne znamená plán, náčrt, 

riešenie, prípadne prozreteľnosť. Výraz bol používaný už v antickej gréckej literatúre 

a predstavovalo prechod z domáceho do politického riadenia, napr. u Aristotela 

čítame odchod z domáceho riadenia do vedenia mesta.1 Podľa rôznych významov 

vidíme použitie výrazu v teologickej rovine v niekoľkých zmysloch: 

Ak sa svätí Otcovia vyjadrujú o osobe Isusa Christa ako vtelenom Božom Synovi 

a prisľúbenom Mesiášovi,2 s ktorým je priamo spojená záchrana padlého človeka 

pred smrťou, ikonómia spásy v tejto rovine predstavuje Boží plán o budúcnosti 

stvorenstva a človeka, obzvlášť príprava spásy v dobe Starej Zmluvy od stvorenia po 

Zmŕtvychvstanie, respektíve po Zostúpení Svätého Ducha v deň Päťdesiatnice: „V 

ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho 

                                                 
1
 Pozri Aristoteles, politika, 3.1 285b. In: THE OIKONOMIA OF SALVATION IN OLD ISRAEL (online). [cit. 

2015-03-02]. Dostupné na internete: <http://orthodoxyinfo.org/Faith/Lesson6.pdf>. 
2
 Porovnaj jednotlivé svätootcovské miesta: Sv. Ignatios Bohonosec (List Efezským 18,2; 20,1), Aristides 

Aténsky (15, 1), Sv. Justín Mučeník (Dialóg so židom Trifunom 30, 3; 31, 1; 45; 87, 5; 103, 3; 120, 1), 

Athenagoras Aténsky (Apológia 22, 4). 
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milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, zjaviac nám 

tajomstvo Svojej vôle podľa Svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom na 

uplatnenie plnosti (ikonómie) časov; totižto v Christovi ako v Hlave zjednotiť všetko, 

aj čo je na nebi aj čo je na zemi v Ňom.“3 Pre svätého apoštola Pavla je Božia 

ikonómia dielo Božej lásky, „Ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli 

k poznaniu pravdy“4. Ikonómia sa dosť často stotožňuje s „prozreteľnosťou“, pretože 

tajomstvo ikonómie sa odkrýva vo vtelení Božieho Syna.5 Ikonómia predpokladá 

osobný dynamický charakter božstva, putovanie v Božej vôli upevnené Jeho láskou 

voči človeku. Svätý Nikolaj Mystik chápe ikonómiu ako Boží plán o spáse človeka, 

uskutočnený v Isusovi Christovi. Všetci, ktorí spolupracujú na realizovaní tohto 

plánu nazývajú sa Božími „ikonomistami“, t. j. správcami (οικονομοι).6 Neskorší 

teológ, svätý Nikolaj Kabasila, vo svojom diele Život v Christu nasleduje 

palamovskú koncepciu spásy človeka a celý plán v rozlíšení medzi všeobecným 

a osobným. Vyzdvihuje, resp. obnovuje christocentrickú povahu svätých tajín, 

predovšetkým eucharistie a rozlišuje medzi trojičnou povahou Božieho plánu spásy 

ľudstva od osobnej spásy synergickej povahy, kde synergia spočíva v prítomnosti 

Isusa Christa v tajinách a osobnej slobody prijímajúceho.7 Ikonómiu spásy popisuje 

už svätý Irinej Lyonský v diele Proti herézam. Pre Irineja stvorenie je prvým aktom, 

alebo snáď prvým krokom Božej ikonómie. Boh ako múdry architekt vypracoval 

plán, ktorý postupne začal realizovať  už pri stvorení všetkého. Tento plán spásy 

však nie je obmedzený konkrétnymi udalosťami. Sú to jednotlivé momenty v histórii, 

ktoré spoločne tvoria všeobecnú (univerzálnu) ikonómiu. Najdôležitejším 

momentom však zostáva Vtelenie, kedy dochádza k realizácii výmeny starého 

                                                 
3
 Ef 1, 8-10 (porovnaj Ef 3, 2-3, 9); Kol 1, 24-25. 

4
 1Tim 2, 4. 

5
 Porovnaj Ef 1, 10. 

6
 1K 4, 1; Tit 1, 7 – biskup sa nazýva Božím „ekonómom“, správcom. Pozri БРИЈА, Ј., протојереј др. Речник 

православне теологије (online). (Превео с румунског Епископ источно-амерички Господин Митрофан 

(Кодић). Београд 1999. [cit. 2015-02-24]. Dostupné na internete: <http://www.svetosavlje.org/biblioteka-

/recnik/I.htm>. 
7
 Pozri Свети Никола Кавасила. Живот у Христу. Четврта беседа. Какав допринос животу у Христу 

даје свето причешће. (online). (Превод са грчког: С. Јакшић). [cit. 2015-03-05]. Dostupné z internetu: 

<http://www.verujem.org/sveti_oci/kavasila_pricesce.htm>. 
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a nového Adama, t. j. kedy sa Boh stal človekom, aby človek sa mohol stať bohom. 

Boh dokončuje svoj plán spásy cez Christa vo Svätom Duchu, ktorého dáva Cirkvi, 

čím naplňuje trojstupňový plán: stvorenie, vtelenie a plnosť Ducha. V prvom období 

človek dostáva prirodzený zákon, ktorý porušil, preto nastupuje zákon ako reakcia 

na hriech a prísľub Mesiáša. V druhom období, t. j. v období Starej zmluvy človek je 

pripravovaný na prijatie Mesiáša cez prorokov a patriarchov. V poslednom období 

proroci miznú a človek sa vracia späť k prirodzenému zákonu v Duchu a synovstve 

cez Christa.8 

Kvôli vlastnej neschopnosti a neskoršej prirodzenosti, ktorá bola poznačená 

hriechom človek prechádza postupným vývojom cez schopnosť prijatia, držania 

a privinutia k Bohu. V tomto zmysle svätý Gregor Nysský hovorí o stvorení 

dokonalého človeka s možnosťou ďalšieho zdokonaľovania, ktoré Boh pred neho 

položil (to, čo Adam dostal od Božej slávy, ale bol stvorený ísť od slávy k sláve). Pre 

pochopenie celej tejto kontinuálnosti je potrebné vnímať Božieho Syna, Logos, ako 

Toho, ktorý spravuje a zdokonaľuje všetko stvorené neustále od počiatku stvorenia 

počas celej histórie. História stvorenia je neustálym zjavovaním Boha vo svete, preto 

zjavenie Otca cez Syna nie je v budúcnosti, ale v minulej a prítomnej udalosti. Boží 

Syn zjavuje Boha človeku a človeka predstavuje Bohu. Božia sláva sa prejavuje 

v stvorení živého človeka a človek je zasa živý, keď vidí Boha. Svätý Duch pokračuje 

v  tomto pláne spásy v zmysle odhaľovania Loga cez prorokov, ktorí prezentovali 

ľudstvu Boží plán umiestnenia človeka do Božieho kráľovstva.9 

Svätí Otcovia správne rozlišujú medzi teológiou, ktorá pojíma učenie 

o podstate, vzťahu a živote troch Božích hypostáz vnútri Svätej Trojice a ikonómiou, 

zvlášť učení o prejave a pôsobení Božej lásky vo svete, histórie vtelenia a vykúpenia 

v Isusovi Christovi a skrze Neho. Existuje vzťah medzi teológiou a ikonómiou, 

pretože Boh vykonal plán spásy podobný Svojmu večnému prisľúbeniu: „Toto 

                                                 
8
 Pozri THE OIKONOMIA OF SALVATION IN OLD ISRAEL (online). [cit. 2015-03-02]. Dostupné na internete: 

<http://orthodoxyinfo.org/Faith/Lesson6.pdf>. 
9
 Pozri THE OIKONOMIA OF SALVATION IN OLD ISRAEL (online). [cit. 2015-03-02]. Dostupné na internete: 

<http://orthodoxyinfo.org/Faith/Lesson6.pdf>. 
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tajomstvo bolo známe od Otca, Syna a Svätého Ducha pred všetkými vekmi. Od Otca 

ako Toho, ktorý mal vôľu, Syna ako Toho, ktorý ju vyplnil a Svätého Ducha ako 

Toho, ktorý spolupracoval (podieľal sa).“10 V tejto súvislosti píše aj svätý apoštol 

Pavol, ktorý hovorí o zjavení a pochopení tajomstiev Starej zmluvy len tým, ktorí sú 

v Cirkvi.11 Dopĺňa svätého evanjelistu Lukáša, ktorý píše, že Christos zjavil tajomstvo 

Starej zmluvy svojím učeníkom, ktorí neboli schopní tajomstvo pochopiť až do 

získania plnosti Svätého Ducha.12 Jedným z najlepších príkladov je evanjelium podľa 

svätého Jána Bohoslova, ktorý hovorí o poznaní Boha ako Toho, ktorý prebýval 

medzi ľuďmi13 a ktorý sa sám zjavil človeku:14 „A Slovo sa stalo telom, a prebývalo 

medzi nami, a videli sme jeho slávu, slávu ako jednorodeného od Otca, plný milosti a 

pravdy.“15 Obrazom ikonómie spásy je Sväté Písmo. Obsahuje jednotlivé texty Starej 

a Novej zmluvy, ale spolu tvoria celistvú jednotu a podávajú pravdivý obraz 

o Pánovi. Poriadok a jednota pozostáva z historických udalostí, slov prorokov 

a obrazu plánu spásy. Cirkev tento poriadok a jednotu uchováva v plnej pravde 

a predkladá biblický obraz zjavenia vo Svätom Duchu.16 

Ikonómia je jedným z dvoch modelov, ktoré Cirkev používa v uplatňovaní 

kánonických pravidiel. Patriarcha Fótios (820-891) chápe ikonómiu ako 

konzistentnosť17 ducha orthodoxie, osobitne v skúsenostiach osobitných prípadov, 

kedy nie je nastolená otázka len samotného dobra Cirkvi, ale aj spása jedinca.18 

 
 
 

                                                 
10

 Maxim Vyznávač: Odpovede Talasiovi, 60. In: Rumunská filokalia III. časť, s. 330. Podľa: БРИЈА, Ј., 

протојереј др. Речник православне теологије (online). (Превео с румунског Епископ источно-амерички 

Господин Митрофан (Кодић). Београд 1999. [cit. 2015-02-24]. Dostupné na internete: 

<http://www.svetosavlje.org/biblioteka/recnik/I.htm>. 
11

 Pozri Kol 1, 26-27. 
12

 Pozri Lk 23, 13-35. 
13

 Pozri Jn 1, 14. 
14

 Pozri Mt 3, 13-17. 
15

 Jn 1, 14. 
16

 Pozri THE OIKONOMIA OF SALVATION IN OLD ISRAEL (online). [cit. 2015-03-02]. Dostupné na internete: 

<http://orthodoxyinfo.org/Faith/Lesson6.pdf>. 
17

 Konzistentnosť – súdržnosť, pevnosť, konzistencia. 
18

 Pozri БРИЈА, Ј., протојереј др. Речник православне теологије (online). (Превео с румунског Епископ 

источно-амерички Господин Митрофан (Кодић). Београд 1999. [cit. 2015-02-24]. Dostupné na internete: 

<http://www.svetosavlje.org/biblioteka/recnik/index.htm>. 
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