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Economy represents a principle of the Orthodox canon law which establishes the 
position of the Church towards other religious communities and their members. It is a 
principle which settles the way of receiving these persons in the Orthodox Church. The 
article at hand makes a presentation of the dogmatic term of economy, a short presentation 
of the dogmatic and biblical aspects, but also some patristic references. The main part 
is represented by the canonical aspects, where the position of the Church on the issue of 
employing this principle on different ecclesial fields is analyzed. A short part is dedicated 
to the ecumenical movement, which nonetheless was not the aim of this article. 
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Introducere

În practica Bisericii Ortodoxe se întâlnește, în zilele noastre mai ales, 
un termen foarte uzitat, și anume acela de iconomie. Acesta este adeseori 
asociat unor alte noţiuni cum ar fi: dispensă, reducerea pedepselor sau chiar 
graţiere, iar în cadrul dialogului ecumenic cu diverse confesiuni apropierea de 
învăţăturile acestora. Putem spune chiar că iconomia din excepţie a ajuns să 
devină regulă, aceasta fiind deosebit de folosită – cu acoperire canonică sau fără 
– de la ierarhi și până la preoţi. Prin principiul iconomiei, Biserica Ortodoxă 
are la îndemână un instrument unic, dinamic din perspectivă pastorală și de 
drept pe care îl poate utiliza la soluţionarea unor probleme aflate între normă 
și viaţa practică. Iconomia este, de altfel, socotită ca fiind tot atât de veche ca 
și Biserica însăși. Încă din Faptele Apostolilor se spune că „venind și adunând 
Biserica, au vestit câte a făcut Dumnezeu cu ei și că a deschis păgânilor ușa 
credinţei” (FA 14,27), arătând prin aceasta că Biserica este datoare să deschidă 
tuturor ușile mântuirii și acest lucru se poate face și prin aplicarea principiului 
iconomiei.

Definiţie

Ceea ce înseamnă și este iconomia cu exactitate și care este limita sa de 
aplicare este greu să ne pronunţăm în mod unitar. Trebuie spus că în Biserica 
Ortodoxă nu există, până în prezent, o unanimitate de păreri între teologi 
cu privire la ea. Iconomia poate fi privită, în primul rând, din perspectiva 
vocabularului, ea referindu-se din punct de vedere biblic la planul de mântuire 
al lui Dumnezeu pentru oameni prin întruparea, activitatea, moartea, învierea 




