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ПРЕДГОВОР

Браћо u пријатељи и оци и чеда богозвана, приклоните богољубнва срца своја да чујете
божанске догмате. И чувши ове свете речи ставите их, браћо, у срца своја и у савести душа
својих 11 пред очи ума свога, и разумејте нх...

Ово је, богољубиви ,110ј11, догмат правоспавннх Отачких Предања. Следујући 1ЬL1.11а, u ,,т
тако верујемо u тако исповедамо, а свејеретике u свакујерес љихову проклињемо...

Зато, ако ово сачувате, бићете бпаженн од Бога у векове, и блажена биће срца ваша. 11

блажене биће душе ваше, 11 бићете блажени ви који сте примили Веру Божију II сачували је у
чистоти. Гледајући на Бесмртни Дар Христов, творите свагда бесмртна дела у Христу: веру
чисту и .110л11тву честу, имајући према Њему љубав и паду, и савест чисту пред Богом и људима,
110cm и бдење, иа земљи лежање, истинуу свему, чистоту телесну и душевно уздржање, чувајући
разум Светог Крштеља - Просвећења Божијег, којим се одрекосмо Сатане II свих дела његових.
И свагда љубите покајање 11 исповедање грехова својих II плакање пад њима. уни. ьење, смирење,
праведност, мржњу иа грех, ие - опијање, ие - блудничење, пего, напротив, чист живот, какав
је Божијим оч11,11а угодио гледати.'

Законоправняо Светог Саве је зборник црквених и грађанских закона које је Свети Сава за
потребе самосталности Српске цркве и самодржавности Немањићке Србије приредио и превео на
основу византијских зборника грчко-римског права. Постојање зборника који су у себи садржили
грађанске законе (v6µot) и црквена правила (кav6v&;"), а који су се назива.пи номоканони (voµoкavwv),
било је уобичајено за Византију', јер је законодавство Цркве проистицало из општег гледишта да
Црква и држава, као душа и тијело, сачињавају један организам, и да међу њима мора бити стална
веза ради општег добра'. За вријеме цара Јустинијана 1 (527-565) потпуно се утврлила веза између
цркве и државе и једнак значај у држави црквених канона и државих закона. Већ од IX стољећа на
словенски језик превођене су само оне византијске законске збирке у којима су црквени и грађански
закони били обједињени, јер се у њима налазило све што треба за црквену управу и за грађанско
суђење.'

Најзначајнији правни кодекс, како по своме садржају и обиму, тако и по практичном значају
који у овом облику нема не само словенског предлошка него ни грчког прототипа, има шест уводних
и још 64 главе, од којих 44 имају црквени садржај а 20 свјетовни. Из области канонског права.
узимајући за полазиште Синопсис Стефана Ефеског (VI в.) и Ка11онс1,.Ј' синтагму у XIV наслова
(VI в.), Свети Сава је у Законоправило уврстио сва правила седам васељенских сабора, правила
помјесних сабора, и нека од правила Светих Отаца Цркве. Из области грађанског законодавства.
унио је цијели Прохирон - Закон градски Василија 1, затим новеле цара Алексија Првог Комнина о
браку и обручењу, и нове заповиједи (новеле) византијских царева о одређивању степена сродства
у којима се брак забрањује. Поред овога, унио је одредбе из Закона Богом даном Мојсију, у коме су
биле садржане и неке кривичноправне одредбе.

Овим зборником, у који је уграђено богато насљеђе византијског или грчко-римског права.

р Беседа о правој верн - Жичка беседа ( 1220), у: Свети Сава 11р111щ 1111росветите,ь. Цетиње - Београд: Митрополија
Црногорско-приморска II ИИУ "Светигора", 2007, 61-63.

2 Б. А. Цисарж. Црквено право 1. (01111111111 део II организација Цркве). Београд: Свети архијерејски синод Српске
православне цркве, 1970. 33.

3 Д. Јанковић, Ис111ор11ја државе II права феудалне Србије (XII - XIV век). Београд: Научна књига, 1953. 7.
4 С. Новаковић, Правни с1111с11. Пр11ред110 Д. Ил11ј1111. Изабрана дела. Књига седамнаеста. Београд: Завод за уuбеннке и

наставна средства, 2006, 130.
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правно јс уређсна Српска Црква II држава, захваљујући чему Србија всћ 11а почсп(у XIII ..
• СIОЈЪс]·добнја кодекс чврстог правног поретка II постаје правна држава. Према ријечима д Б , 1а

. . , ' . ОЈ Jta1Jo1111n,Свс111 Сава ЈС 11.1 га] 11ач1111 више 110 било чим другим учинио СрбиЈу ЗСl\·tљом европске их
1

'1,
. РИtн 1а11цивилиэапије'. СЈ(с

Савини биографи Доментијан и Теодосије, у свом хагиографски компоноrщ110м али у
, (, . . ( односу1111 чињенице поузданом приказу," оставили су свЈед~чењс о настанку и примЈсни првог ЗЗЈ(ОЈIИЈ<а

Срба. Након задобијања аутокефалности Свети Сава Је прсводдовршио7 у манастиру Фило~<ал _У
_ - . У ГД.Јскннгы Ull«JГl/1 nptПlt(t\ ~,11\"0tlЬ/tbl( О /ICПptlB,\Кltllf вtpt, Јt,ХЫМ тpt&OBIIW( сморы11111 1щоу црt,1љ1111'• По Д

. . . . · оласкуу отаџбину оснива епископије 11 .,од СВОЈИХ ученика за КОЈС Је знао да су достојни
11

подоб
. • 1 ни заепископе освећиваше, 11 свакога постави на његово МЈ есто, називаЈу 1и их апостолским учитељима"

/епь егпннкь евенгь 11rhЖ( ,\OCТOIIIIO II пеаевиы хнаше €/111(1\"0ПII снгь OCВ(WTIIW( 11 l(O(ГOil\;\O стр11111· 'ПОСТ
1 ' ' • • • ' " ОЛ bCl(blоу-~11тщ н.1рнцм nостдв~мшс/~. кннгы 2;лконы1н предао Је у архиепископско сједиште, ~анастир Жичу

9
,

док данас знамо да ЈС остале преписе даровао у девет новооснованих епископија. Рас, Хвосно
Топлица. Моравица, Дабар, Зета, Хум, Будмиље и Призрен. .Лредавши свакоме од њих законск~
књиге, заповиједиоје свакоме ~д њих да са сваком боrобоЈажљивошћу и са чистом вјером непорочно
ходи. 11 у свему добро поревнује по новом закону Христовом, и да сваки пастир чува своје словесно
стадо по предању светих апостола," /прtл111њ нџь коџоул\Ј\О кннгы ;,;щонmш 1·1 џпо11·kл11111, коџоу;г\Ј\о

111
сь

11(:tКЫЩЬ) &(о)ГОБОЩНЬСТ/\ОU(Ь) Н СЪ вtрою 111СТОЮ ншоро1110 ,rоднт11 11 W всtЩь) AO&pt пop·kвttьlOIIJ( по IIOIIOl,,1oy
:l;t\KOHOY ,ф11сто)воу II по пptд.-tH/IIO С{В()ТЫ,Х(h) IIП{о)с(то)ль (Ъl,,\IOДIITII 1(0/JO\'ir\J\0 nлстыроу Ci\011((110( стлло (1\О(/10

.\IIB ,Ћс нџь кннгы 2;:tко11н11к, снагом свог ауторитета поглавар Српске православне цркве захтијевао ј~
од сваког епископа н презвитера да сам спозна ове књиге и научи все Л1од'i11 свегге wтt,љствл да се по
њима владају,

Заканоправнло Светог Саве током ХШ стољећа све словенске православне Цркве поставиле
су у темеље свогдруштвеног устројства, живота и дјелатности, најприје Бугарска црква 1262. године
а потом је преко Бугарске светосавски номоканон доспио у Русију rдје је на Влади мирском сабор;
1274. године био усвојен као званични канонски зборник Руске Цркве". У Русији је Номоканон
добио назив Кормчаја књига јер је од почетака хришћанства Црква изједначавана са бродом (рус.
корабњ) којим се управља кормилом односно којим управља крмар и који плови ка спасењу.
Такође и староруски глагол кормить има значење хранити, па је и тај израз појачавао важност
З01ю11011рав11.1а јер је упућивао на то да је оно храна за душу и управљање за тијело.

У фундаменталној студији Како објавити светосавску Крмчију, у којој исправља бројна
дотадашња погрешна тумачења у вези с овим спомеником, С. Троицки аргументовано показује
како је Савино Законоправило током дугих вијекова вриједило за основни, ,,&оilштьвю1 ;,;що,њ",
.~.tконь црквшн", ,,;>;Аконнкь св. етьць", .као свима познати, основни, неизменљиви кодекс, на који се

5
Д. Богпановић. Крмчија Светога Саве, у: Сапа Не.11шь11ћ - Свети Сава. Историја II предање, 1976 (ур. Вој11слав

Ђурић), Београј: САНУ. 1979. 91-99.

r, В. Мошин. Прав1111 c1111cu Светог Саве. у: Сава Не.11ањ11ћ - Све11111 Сава. Историја II предање. Београд: САНУ, 1979,101.

; Како аргументују велики канонисти С. Тро11цк11 11 Н. Милаш Свети Сава је рад на преводу Крмчије почео још за ври
јече свог бављења 11а Атону ( 1192-1208) гдје јс успио да за монахе приреди 110110в1шу свог номоканона (m. 1-43) коју је по своме
кгнгорском праву. предао манастирима Хнландару н Сгудениџи, а што он спомиње у 42-ој глави својих типика. С. В. Тро11цк11.
Ко је превео Кр11ч1tју са тумачењима! Глас. САН 193, 1949, 133; В. Н. Милаш. О каноннчним збор111щ11.11а православне цркве.
Крцч1tја Савннска f\884] у: Аутобиографија, Студије. Ч.10111111. 2005. Дена Никодима Милаша, Књ. VII. Београд - Ш11бен11к:
Истина, издавачка установа епархије ДаЈ~маnшске, 431.

~ Теодосије. Ж11п111је светог Саве. Издање Ћуре Даничића 1860. (прир. Ђ. Тр11фу11ов11ћ). Београд 1973, 140.
У Проrоrраф 1111је сачуван. сматра се да јс изгубљен 1253. године у нападу Бугара II Кумана на Жичу, а преписи непо

средно или посредно потичу ю преписа будимљанског епископа Теофила 1252. године,
IIJ Д . '.L• . С 224очентнјан. ,nllmllJe светог аве, .
11

С. Троицки. Како треба 11зда11111 Светосавску Кр.11ч11ју (Но,1юк01ю11 са тумачењимај'! Споменик CII, Нова серија 4,
Београд: Српска ахадечнја наука, Одељење друштвеннх наука. 1952, 1.

VI

позивају бројни правни спомсници12 срслњсвсковне Србије". Законоправн.ю јс 130 година било
једини законик по коме се управљала Српска Црква и држава, а и каснији закониџи (Душанов
Ј(жо1111к, Синтагмау, као и вијекови тешке српске историје нису прекинули његову примјену о чему
свједоче сачувани преписи, Током ХШ стољећа настао јс Иловички препис: на међи XIII и XIV в.
Сарајевски и Рашки; током XIV в. Дечански и Пчињски; у XV в. Београдски и Хиландарски: у XVI
в, Пећки и Милешевски, а у XVII стољећу Савински и Морачки. Због своје просвјетитељске улоге
и основа истине којом обједињује свстоотачко канонско, духовно, морално и догматско предање
и опит, Законоправило Светог Саве јс свевремен и путоводитсљ српском народу 11а његовом путу
спасеља,

САРАЈЕВСКИ ПРЕПИС 3АКОНОПРАВИЛА Светог Схвв

Рукопис Сарајевског преписа (Са) чува се у Сарајеву, у музеју Старе цркве Светих архангела
Михаила и Гаврила као експонат под бројем 222. На основу записа на предњој корици сматра ес
да је рукопис својина ове цркве више од 350 година. Писан на пергаменту уставном ћирилицом
представља веома обимну књигу од 370 листова односно 740 страна.13 Рукопис није цјеловит.
недостају два .исјечеиа" листа. Два листа тј. четири странице које недостају" садржиле су: крај
35. поглавља (Теофила архиепископа александријског: Објава поводом Богојављења када падне у
недјељу, правила 8-14), цијело 36. поглавље (Из посланице Кирила архиепископа александријског
До.1111у) и дио 37. поглавља (Истога, 12 глава о правовјерју против Несторија, правила 1-8). Текст
је писан у два ступца, с тим да ступци до 277. листа имају 30 редова, а 0.1 278. листа имају 31
ред".

Сарајевски препис С. Тројицки је позиционирао одмах послије Иловичког, ,.Пошто њој
недостају само два листа, у погледу пуноће основногтекста она заузима друго место после Савинске,
а пошто је она врло блиска протографу и преписана доста пажљиво, у погледу достојанства свог
текста она не уступа место никаквом другом р(укопису) К(рмчије), сем Иловичке."16 Томе у
прилог иде и постојање допунског чланка кога нема у другим преписима (текст Михаила, Синђела
јерусалимског патријарха, t1;,;ло,:ын111Е оо прлковtр11tt1 кtpt). Такође, линија о забрањеним браковима
у таблици степена сродства у овом препису подвучена је послије шестог, а не, као у осталим
преписима, послије седмог степена сродства, што је у складу са текстом Димитрија Синђела,
митрополита Кизичког, о забрани брака у шестом степену тазбине, и Прохироном (грана 7, глава
4; грана 39, глава 72).

Као и друге преписе и Са карактеришу глосе на маригинама рукописа. Садржај глоса које су
се почеле користити још у вријеме покрштавања и описмењавања је двојак. Већина глоса садржи
објашњење мање познатих појмова (страни народи, мјерне јединице, градови, локалитети, јереси,
итл.), док друга врста глоса, записи о смрти два сарајевска митрополита, Мелетија Миленковића
( 1740) и Пајсија Лазаревића ( 1759), истовремено представља свједочанство о томе да је Стара
црква у Сарајеву најмање три вијека чувар овог споменика.

Вријеме настанка Сарајевског преписа не зна се поуздано. С. Троицки, износећи низ

12 Исто, 15.
13 Претпоставља ес да јс нумерација листова арапским цифрма извршена у првој 11олов111111 ХХ вијека, Обиљежено ј

367 листова јер се бројеви 85, 137 11 313 понављају два пута.
1·1 И11ов11•1ком препису, према садржају фототипије, недостаје 21 1111ст. Све што је у Са. осим Изюжења правовјерне

вјере Михаила С1111ђс11а, постоји II у Ил; с друге стране. текст од 22 реда којим ес завршава Нл (ријечи о превођењу ових књига
,ш словенски језик), нс постоји у Са.

15 Разлика у броју страница Са (367 листова) 11 Ил (400 листова) проистиче ю различите ••густине писања- а не разли
читог садржаја. И11 има 25 редова у ступцу, а Са 30 11 31. 1 [лустрације ради. текст (1,.'Ој11 нема оштећења) од почетка .is, до почетка
58. главе у Ил обухвата листове од 249а до 344 (95 листом), док је у Са 11ст11 текст распоређен од 236а до 318 (82 листа). Дакле,
текст којн Ин смјести на I ОО лнстова, у Са заузима 86-87 лнстова.

16 С. Троицки. 1952. 48.
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карактсристика које 1111ак говоре у прилог његове веће сгаринс, 11а основу постојећег записа щ1
посљедњој страни књиге рукопис јс датирао у псриод прије 1371. Ј'Оди11е, а В. Мошин у прву
трећину XIV стољећа. Најновија истраживања руског акадсмика А. Турилова поузданијс датирају
споменик, истоврсмсно утврђујући да су рукопис писала три. а 11е. како ес до сада сматрало два
писара.јер јс други писар... грс1111111 Мирослав", довршио преписивање кљиге, на 191-ој страници
оставивши запис iuccлt 1111,л rрtш11ы џнрослл1љ, лок јс преписиваље првог дјсла кљиге ( 1-191)
11р1ш11с:1110 а1101111м1юм писару,

А. Турилон јс уочио да јс у кодексу присутан рукопис још једног писара чије је учешће у
писању веома ограничено, а •111ј11 се рукопис не слаже 11и са анонимним писарем, ни са Мирославом.
Рукопис првог писара близакјс уставном писму читавог реда датираних српских рукописа посљедње
четвртине ХШ II прве четвртине XIV вијека: Рашком крмчијом, Карејским јеванђељем краља
Милутина II др. Н11 ситуација с Мирослављевим рукописом не противрјечи другачијем датирању
рукописа. Према Туриловом мишљењу, Мирослављев рукопис, с високим степеном вјероватноће,
може 61п11 понстовјсћсн с првим писатељем Српског Апостола (1-165) дијака Теодора. У том
контексту Сарајевска крмчија у потпуности може бити датирана не послије прве трећине XIV
вијека. чему не противрјечи ни веома скромна илуминација. Иницијали византијског стила, слово
Р на 186 стр. 11 В 1-:1а 364 широко су распрострањени у јужнословенским рукописима посљедње
четвртине ХШ до средине XIV в. Црвени танки иницијал С у лијевом стубцу на стр. 366 има
блиску аналогију сал. 84 на повељи краља Милутина манастиру Бањској. И новооткривени писар
идентификован као писац Никодимова типика употребљава мале иницијале украшене зубићима,
карактеристичне за рукописе из времена краља Милутина ( 1282-132 l) и Стефана Дечанског
( 132 l-1331 ), тако да учешће главног писара Никоднмовог типика у преписивању сарајевског
рукописа Законоправила с великом вјероватноћом указује на њен настанак у архиепископском или
хиландарском скрипторијуму17•

Датирање Сарајевског преписа у посљедњу трећину XIII, најкасније прву трећину XIV
стољећа, не оспорава ни ортографија овог споменика, са великом сигурношћу примијењен рашки
односно млађи српски правопис који се подудара са другим српским књижевним споменицима
тог периода: гласовна групаја означена је графемом м, употреба ,:1 у значењуја је спорадична; је
се најчешће пише као к; традиционална је употреба ю; групе 1110 и н10 су досљедне у значењу љу и
њу, као и жю, цю, .ю, шю, ЦЈЮ али има и одступања; групе ља, ња/ље, ње пишу се двојако - са и без
лигатуре; дјелимично растерећење текста од слабогјера у свим позицијама; етимолошко писање
јери, са ријетким одступањима; писање меког р - што овај рукопис у складу са хронологијом
еволуције ортографије коју је дао М. Пешикан датира најраније у другу половину XIII стољећа, а
најкасније почетак XIV стољећа 18•

0 ОВОМ ПРЕВОДУ

Првом комплетном преводу Законоправила Светог Саве на савремени српски језик претхо
дило је фототипско издање" Сарајевског преписа из 2013. године, а потом издање дјелимичног
превода" (2015) коме су недостајале 46, 47, 55. и 56. глава, тј. поглавља: Нове заповиједи

'" А. А. Турилов. О датировке 1111роисхо:ж:дет111 двух сербских пергаменных снисков Святосавской Кормчей. Славян
ский альяанах 2012. Москва: Индрик, 2013, 46-47.

,н З. Никитовић. Правописне одлике "Сарајевског 11ре1111са Законоправила Светог Саве ю XIV вијека". Радови Фило
зофског факултета, Филолошке науке 19, Пале, 2018, 7-24.

,v Сарајевски препис Закононравнла Светог Саве юXJVвијека, фототипија. Приређивачи: проф. др Станка Стјепановић
и јеромонах Серафим (Глигић)..ДАБАР-' Издавачка кућа Митрополије дабробосанске, 2013.

20 Сарајевски препис Законоправило Светог Саве из XIV вијека - превод. С. Продић, Братство манастира Добрунска
Ријека и С. Стјепановић..ДАБАР" Издавачка кућа Митрополије дабробосанске 2015.

благочестивог цара Алексија /{о,1111шю о обручењу; Из разних наслова тј. грапа из нових заповиједи
цара Јустинијана; Закон градски (Прохнрон) разне главеу 40 грана и О незаконитим браковима, као
и главе које су се налазиле на истргнутим листовима. П рсвођење Законоправнла са српскословенског
језика на савремени српски језик вршено је са наведеног фототипског издања. Два листа која су
недостајала односно два поглавља преведена су са фототипског издања Иловичког преписа" што
јс у тексту превода фус нотом и назначспо.

Начела којих се држало при превођењу јесу: разумљивост текста превода. вјерност
српскословенском изворнику и настојаље на коришћењу српских израза, тј. избјегавање туђица.
Ова начела није било могуће свугдјс примијенити у пуној мјери. Настојање на разумљивости и
недвосмислености језичког израза понегдје јс значило одступање од изворника, на првом мјесту у
погледу конструкције реченице и редослиједа реченичних елемената, или одређених граматичких
категорија (нпр. троу-дол1оsцд/соу-1проу-дц,:1 > Трудољубац /Залудотрудниу.

Да би превод био у потпуности јасан, саображен је духу савременог српског језика. То се
односи на глаголска времена која се данас користе са мањом учесталошћу (аорист, имперфекат)
а која нису увијек задржавана, коришћена су времена обичнија слуху данашњег читаоца. Нисмо
губили из вида да Законоправило и данас представља званични канонски зборник Српске
православне цркве22 због чега је било потребно дати језички систем и у овом домену приближити
савременом језичком изразу и не архаизовати га. Партиципи су превођени различито зависно од
њихове синтаксичке функције и контекста. Партиципи с атрибутивном функцијом најчешће су
превођени као придјеви, док су архаичне сложенице и фразе понегдје преведене упрошћено или
парафрастично, зависно од семантичког тежишта исказа (coy-1Euoy-Apдro - лажно умујућегу.

Туђице су коришћене у случајевима када одговарајућа српска ријеч не постоји, а изворна
српскословенска није семантички прозирна за савременог читаоца, као што су: мираз (<к1шо 262а

1 / l 4), мајстор (< џоу-дьрць 272а, 2/3 ), и др.
Изворне словенске ријечи за називе јереси су задржане (једновољкици, водопредстојатељи

и др.), док су понеки термини, који имају дугу традицију употребе у Цркви, и поред постојања
словенског термина, пренесени грчким називом сьставь ) ипостас. Имена историјских личности
дата су у њиховом изворном облику (Порфироге11ит умјесто sдrроро.\ннн 252а/глоса, Копроним
умјесто rно1пЕ~111111 157а, 2/17, Ринотмет умјесто крьноноснt1 139, 2/2, Погонат умјесто Брд.\дТН 139
l/l 1, Ирина умјесто 1Ерн11А 157а, 2/18).

На више мјеста додавана је по једна, рјеђе двије ријечи појашњења у заградама. Тамо гдје је у
загради више ријечи, а без напомене, ради се о интегралном дијелу изворног текста, тј. дигресијама
или објашњењима интерполираним у изворни текст а која у преводу захтијевају заграду. На мјестима
на којима је Сарајевски препис остављао недоумицу, извршен је увид у Иловичку фототиnију. Ако
је недоумица остајала неразјашњена, прибјегавало се преводима доступним на грчком, латинском
руском или енглеском језику23•

Сматрало се да вјерност изворном грчком тексту Законоправила пренебрегава уочене
пропусте настале током преписивања појединачних преписа Са или Ил, а у Прохирону и Морачкоr
преписа, усљед којих је, највјероватније, текст и оштећен. Овом приликом такве интервенције
нисмо означавали. Примјер таквих разлика из Прохирона (грана 38, правило 15) које мијењају
правило:

21 Законоправило 11л11 номоканон Светог Саве. Иловички препис 1262. година! приредио 11 прилоге написао М. М.
Петровић, Горњи Милановац: Дечје новине, 1991.

Дјепимичан превод Иповичког преписа, првих 47 глава објавио је Историјски инсппуг: За~.:011оправ11"10 Светога Саве 1.
Приредили II превели: М. М. Петровић II Љ. Штављаюш-Ђорђев11ћ. Београд: Историјски институт, 2005. В. 11 М. М. Петровић.
Зако11011равш10 Светога Саве на српскословенском 11 српскомјезику 1. Епархија жичка- манастир Жича и Миодраг М. Петровић.
2004.

22 Одлука светог Архијерејског сабора одржаног ю маја 1939. голине. бр. 146. АС бр. 63. Устав СПЦ 1957. годвна,
'Ј С . .- писак литературе дат Је на крају књиге,
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Тамо г~е јс очиглелно да јс одступање Светог Саве од оригинала било свјесно, такво
одступање JIIIJC поправљано 111пи усаглашавано са грчким изворником. Изразит примјер ове врсте
ю~емо ,~11.цјст11 у Прохирону, г~е казну прописану за. дјело фалс:1ф11коваља новца (,,6 лл.асrт~v

µоv1та,,"-~) Свети Сава преиначује у казну за "онога КОЈИ прави гуоу у ж,пу"1(', недјело животно
теже II б~ижс народу коме је намијењен превод. Грешка у предло~ку (типа пермутацир, слова),
као шго Је познато, могла се одразити и на превод. Један од примјера пермутације настао је при
набрајању имена јеретика, па је пермутација грчке ријечи полемон (1roлc:pcv11) у 110.10.11е11, умјесто
поборник дала још једно име: Поломен." а такав се не помиње у грчком тексту који вјерно прати
остатак текста од неколико десетина редова. И таква мјеста су у овом издању исправљена без
наэначавања.

На више мјеста показало се као нео~ходно извршити из~1јену ријечи према помоћном извору,
1ш11 уметнути једну ријеч (везник, негација, уклањање негације), што није пропраћено напоменом·
на неколико мјеста испуштена је група ријечи или цијела реченица, такве интерполације с;
остављане у заградама и означаване напоменом. Глосе које постоје у изворнику уврштене су у
напомене II као такве посебно су обиљежене.

Овај превод представља плод заједничког рада сарадника из поља богословља, филологије,
права, и тек сусрет различитих виђења доводио је до одређених рјешења. Зависно од те~~ати1<е
11 садржаја поглавља. да ли је ријеч о текстовима историјско-богоспоаејь} садржаја, градском
законику или поетски интонираним посланицама, редом ријечи, структуром и дужином реченице,
лексичким одабиром и другим језичким средствима, покушали смо очувати патину старог српског
језика На читаоцима је да просуде колико смо успјели у томе .

Братство ма11ас11111ра Добрущ·"а Ријека

"~ С. Е. Zachariae. MDCCCXXXVII. 213.
25 Исто. 236.
zr, ••п,01u1~or т11ор<шоruо1· 11ь ,мтt" 299. 8. Бе11е~1а11ск11 објашњава мотиве за овакав поступак, узимајући у обзир мишљења

аутора који су прије њега обра, 11.111 пажњу управо на ово правнло ( 1906: 507-513 ).
=- ... ка, Mryvac; о A.,\((0\'0pt:t'J<; КО( tl'Jt; T(l)V Гa"ia\11ТWV пpoµaxwv кш лpoacrпi(wv aiptaEW<; КО( ПОЛЕµwv EµqЕavw, ПЈ<; ОЛ1]8Еiа<;

то кrjpuyµa...(PЗ 87-3. 1863. 3193): ... н џнш ДЛ(l((JlfM.111Hltь, пнџныкык Kp<Ctl ПOБOpllllKЬ 11 7;дrrorrш111к. 11 IIМШШh t.tкt IICТIIIIIIOK npoпoкt
,AAHHI( ... Са 344. 214 5. И.1 376а. 2/18-22.
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УЗ ПРЕВОД
ЗАКОНОПРАВИЛА СВЕТОГ САВЕ

Као што су прије осам стотина година на свјетлости словенскогјезика заблистале руком писане
богонадахнуте књиге', Светим Савом назване Законоправило, тако су се у години обиљежавања
великог осмостољетног јубилеја самосталне Српске православне цркве појавиле штампане кннп
~що11н1€ у руху савременог српског књижевногјезика. Тиме је први српски законик и монументални
словенски средњовјековни правни кодекс постао доступан широкој културној јавности којој је
српскословенски језик непознат.

Најобимнија књига српске рукописне традиције - прије свега својом величином а потом и
богословском тематиком- каодаје деценијама одбијала филологе и друге стручњаке небогословског
профила да дају њен цјеловит и тачан превод. Као да се чекало, након више покушаја, да се са
навршењем управо овог јубилеја, Кормчаја књига врати из научног, на преписаније (пввпнсатн >
'превести') у исти амбијент и духовни колорит из којег је и потекла - у манастир - у којем се
и у нашем времену, као стољећима до нас, чува и његује благообразно и богонадахнуто слово
светосавског завјета и предања. Пошто је ријеч о преводу књижевног дјела које у СВИ\! својим
димензијама проистиче из хришћанског православног етоса, управо је контекст живљења у Богу и
по Богу, из којег проистиче разумијевање тематике, узјезичке компетенције, био основни предуслов
превођења. Како говоре достигнућа савремених теорија превођења, као и богати резултати
библијских превода, у циљни језик су успјешно транспоновани само они текстови чији је смисао
преводиоцу био у потпуности јасан'. А егзегезу текста, тј. смисао Светог писма и светоотачке
литературе, уткане у темеље хришћанских закона, и сада као и у времену светитеља Саве, најбоље

. . .познају и разумију монашке заједнице,
Законоправило заузима посебно мјесто међу другим средњовјековним словенским правним

споменицима и по томе што Свети Сава није дао само пуки превод грчког текста него му је додавао
и своја тумачења. Таква, специфична врста компилације, прилагођене потребама српске Цркве и
државе, захтијевалаје специфичан преводилачки приступ у коме је изворни српскословенски текст
морао бити у првом плану. Анализирајући тумачење Символа вјере у Хиландарском зборнику, С.
Троицки је закључио да је тумач Символа игнорисао седми Васељенски сабор, док је Свети Сава
управо овом сабору додијелио посебну пажњу. ,,Док за осталих шест васељенских сабора Сава
даје само превод свог извора (грчког номоканона типа Ватиканског рукописа бр. 842), кад говори
о седмом васељенском сабору, он напушта кратак текст грчког извора и даје много подробнији,
можда свој опис овог сабора који се и по стилу веома разликује од грчког описа. Грчки ватикански
рукопис посвећује овом сабору 16 редова, Патмоски бр. 205 десет редова, Флорентински само
шест, а Иловички 55 редова!"!

1 "Господе Исусе Христе, Боже наш, помилуј вас. Амин. Завршише се богоналахнуте ове књиге Номоканон помоћу
Свете Тројице II снагом животворног крста II молитвама пречисте Владичице наше Богородице 11 свих светих. А~11111. Произађоше
на свјетлост словенског језика ове богонадахнуте књиге, назване Номоканон. Помрачене бијаху .:\О сада облаком мудрости
јелинског језика - сада заблисташе, односно преведене бише II благодаћу Божјом јасно сијају. о.1ГОнећ11 таму незнања II све
просвјећујући свјетлошћу схватљивом, 11 избављајући од гријеха. Сваки учитељ, односно епископ или презвитер. 1L111 неко
други ко ес краси учитељским достојанством, ако ове књиге не зна добро, то 1111 сам за себе не зна ко је. Загледавши се у дубину
ових богонадахнутих књига, као у огледалу, 11 сам ће себе у111ед.~т11 какав је, 11 друге ће познати II научити. Изађе на свјетлост
нашегјезика овај Божански спис. Сада отпусти Владико слугу Твојега с миром.. (\ Јловички препнс 398. 2. превод монах Г11вр1L10
(Ђурићј). Сарајевски препис нема овај богоналахнути II просвјетитељски уздигнут послов.

2 В. К. Кончаревић. Превођење сакралног текста, у: Језик 11 религија - 11ој.11ов11111о: тео.11111?в11с1т11о:1.1. Београд: Јасен. 2017.
195-204.

3 С. В. Тро11цк11. Тр111.1аве светосавске КЈ111ч1,је уХиландарском зборнику ир. -177. Хиландарски зборник 2 {ур. Светозар
Радојчић), Београд: САНУ, Хиландарски одбор. 1971, 13.
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~- У току 11дсј110 11 хронолошки дуге али 11с II резултатима богате историје 11poy•iunaњa
11ООЈављ11ва~ьn светосавског номоканона. као н бројних с110мс1111ка прсводпс срсдњоnјскоn11с~њ11жсв11ост11. пажња 11страж111ш11а 611ла јс об11ч110 усмјерена 11:.1 тсх11111<у превода са старог грчког

језика на ,.м11ад11'· словенски језик. Пр11 томе су филолошки этсмсљспо утврђивани тскстоnи
протографа, гскстологија текста, нач1111 прсвођсња, терминолошка прецизност; потснцијал11сгрешке. 11 друго. У фокус свих истраживања стављан јс однос грчког оригинала и слоnснскоr
превода. Овим преводом, расгерећеннм пропратне критичке апаратуре, иако насталим на сличним
пр111щ11п11ма уз компарацију са грчким изворницима, као II другим српским преписима тамо rдјс је
то оштсћени 11л11 теже разумљиви дио текста захтијевао, однос српскословенског језичког идиома
наспрам_ са~рем~ног ср~ског језика био јс у првом плану. Старословенски језик, без обзира

O
којој

редакцији Је ријеч. није имао малу књижевну традицију до времена Саве Немањића и управо
Закоио11равюо, највеће и најзначајније Савино дјело, показује колико је словенски језик био
формиран језички систем кад је успио да изрази тако богат и садржајан тематски распон - од
аугоритативпнх догматских текстова. преко широких свјетовних категорија имовинско-правних
и других друштвених односа, па до Откривења светог Дијадоха. Помијерањем фокуса са грчког
језика на словенски језик, а потом на савремени српски језик, било је могуће усредоточити се на
лексичко-семантички систем словенског изворника, и у његовом свјетлу боље уочити оскудност
савременог лексичког вокабулара који умјесто словенских ријечи вишестољетне традиције, данас
семантички непрозирних, садржи туђице (нпр. ввне /миразу. Преимућство српскословенског језика
над савременим српским језиком нарочито је уочљиво у области терминологије. Колико се могло
пратити и текстом изворника и новонасталог превода утврдити, словенске ријечи и изрази нису
само средство жанровске стилизације и изнуђене стилизације под утицајем грчког изворника у
српскословенском тексту, а потом под утицајем српскословенског изворника у савреl\,1еном српском
језику, већ су у функцији именовања основних хришћанских постулата и догмата православне
Цркве. Са циљем да историјска димензија текста не буде ни изгубљена ни деформисана, а будући
да се активно употребљавају у црквеном праву и савременим књижевним жанровима Цркве, у
преводу су задржани бројни теолошки термини (правовјерје, зловјерје, злочастнвн и др.), потом
термини за које савремени језик нема одговарајуће замјене (јед11осуиптщ, 1{iело.11удрцје и др.),
као и ријечи црквенословенске провинијенције које имају дугу традицију у сакралном стилу
(Приснодјева). У лексичком погледу светосавски Номоканон представља у оба језика, и у старом
и у савременом, ,,велики језички догађај"! - јер садржи лексику из више семантичких поља, из
различитих области живота аналогно тематској разноликости појединачних поглавља. У цјелини
гледано, Законоправило представља израз језичке моћи колектива, међу другим Словенима и
српског народа, духовне и језикотворне снаге, која се пројавила кроз ванредно ларовиту личност
првог српског Архиепископа. .

Обично се сматра да се садржај Законоправила састоји, како му и само име каже, од закона
11 заповијести, од канона и правила, Међутим, стилска разуђеност, синтакси_чк~ кохерентност и
лексичко-семантичка вишеслојност произилазе из тематске разноврсности КОЈа ЈС кроз различите
књижевне жанрове усмјерена на упознавање основа хришћанског живота и вишевјековно канонско
устројство правовјерне Цркве, ,,Поред истина вјере и основа ~рганизовања црквеног, породичног
и друштвеног живота на начелима Јеванђеља, проту~аченим вјековним искуством Цркве и Светих
Отаца Цркве, Законоправило садржи и основе хришћанске нар~вствености, односно хришћанског
етоса и етике, као и све оно што је угрожавало и угрожава тај етос, као и сам закон праве вјере
на коме он почива'". Законоправило садржи не само општеважећа црквена правила установљена
васељенским и помјесним саборима, и не само грађанске и друге прописе проистекле из
законодавства најауторитативнијих имена тадашњег грчко-римског права ца~а Јустинијана 1, већ

твословља и тумачења молитава Оченаш; Исусе, сине Божији, помилуј ,не· затими основна моли ,

4 Н. Родић. Крмчија кло твор пове лексике. Научни састанак слависта У Вукове дане 14/1, 1985, 79-85.
s Митрополит Амфилохије. Просвјет11тељско-зако11одавш1 карактер Иповичког законоправипа Светог С. , аве, у: у

noчemA.J' би1оше слово. _о I О, 87.
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Символа вјере; Изпоженија вјере Михаила Синђела, 1е нс мање узвишени књижевни облик посла
ница Светог Василија Великог; виђења светог Дијалоха које су због своје синтаксичке .лгуснутости"
и лексичке пренапрегнутости, карактеристи•ше 1а стил средњовјековних хагиот рафских дјела, 0..1
преводиоца захтијсвалс умијсhа познавања макроконтскста као концсптнс основе 1а профилисање
значсња појединачних лексема које су ес на тај начин, у садејству са духовним чиниоцима
конституисале унутар оба лексичка система. Преплитања и коресподенцију више књижевних
стилова, самим тим и лексичко-семантичких слојева, могао је да изнесе само језик проистекао из
ћирило-методијевске књижевне традиције, створен за исказивање садржаја и хришћанске духовне
и свјетовне реалности, који је својом кохезионом функцијом одржавао јединство међу словенским
православним народима.

Циљ превода није био буквална репродукција смисла и форме оригинала, већ вјеран
пренос културолошко-амбијенталног колорита, Тамо гдје би дослован превод искривотворио
смисао оригинала прибјегавало се граматичким средствима која су у духу саврсмсног српског
језика. Преводиоци су се свјесно опредијелили да у извјесним морфолошким сегментима превода
форму подреде садржају како би се очувала естетска димензија текста. Сачувана су и преводом
задржана сва лексичка средства која је у преводу било могуће пренијети на савремени српски језик
(сложенице, словенизми, архаизми). Евентуалним избјеrавањем ових ријечи и давањем буквалног
превода, текст би био истргнут из његовог језичког, теолошког, историјског и културног контекста.
Истовремено, тамо гдје би задржавање изворних граматичких облика стварало утисак стилизације
израза и умањивало његову вјеродостојност и актуелност, преводиоци су употребљавали савремене
граматичке форме. Због тога нису увијек задржани сви лични глаголски облици оригинала, већ су
коришћене живе језичке структуре (перфекат на примјер) будући да граматичка категорија трајања
радње није подједнако релевантна у сваком контексту оригинала. Иако семантички архаизми
представљају Један од слојева поливалентне структуре српског књижевног језика. овим преводом
се није исувише инсистирало на њима: нстьстве је преведено као природа, оБроу,€ннкь као заручник,
сватьстве као пријатељство, итд. Непотпуна информација којом су резултирали одређени дијелови
Прохнрона настала је усљед недостатка тумачења. Овдје није ријеч о имплицитном значењу језика
оригинала које је у процесу превођења изгубљено, већ о непостојању тумачења које грађански
закони немају, за разлику од црквених канона који су као тумаче имали Алексија Аристина и Јована
Зонару, у одређеним сегментима наше књиге и Светог Саву.

Динамика измјене релевантних појава и елемената у процесу историјског развоја језика и
друштва у цјелини рефлектована је кроз вишеслојност семантичке структуре старог језика који се
од савременог, осим по квантитативности, која није параметар за богатство рјечника, разликује и по
типу полисемије6 или вишезначности. Разлози свакако леже у различитој језичкој слици свијета као
резултату уопштавања различитог искуства у два историјска периода. Бројне ријечи у савременом
српском језику имају уже значење него што су имале у старом језику. На примјер, у Законоправилу
(као и у црквенословенском језику) синонимне именице дtк1щд и дtкд означавале су садржај који
данас носе четири ријечи са истим коријеном дtк-: дјевојка, дјевнца, дјева и дјевојчнца, при чему. . ' . ,свака од њих на различит начин хијерархизује или потире семантичке компоненте дјевствености ,
'неудатости', 'узраста' и др., што у превођењу представља тешкоћу, будући да се одабиром било
којег од савремених лексичких еквивалената нужно сужава значење изворне ријечи базирано
на свим семемама. Исто сужавање значења налазимо и у ријечима сввтнтиь и сввтнтиьсгве које
су у црквенословенској епоси, уз остала значења, означавале и 'свештеничку службу', под њом
подразумијевајући и 'светост' као онтолошку категорију, док је у савременом језику дошло до
диференцирања ова два значења, чиме се у преводу, опредјељивањем за смисаоно прецизније
преводне еквиваленте свештеник и епископство, губи цјеловитост изворне семантике. Лексика
савременог језика подржава, дакле, само дио значења и идеја на које се ријечи односе. Лексичко
обиље савременог језика, које би могло да упућује на језичко богатство, парадоксално, показује се

6 8. R. А. Budagov. Ra,.-vilak i 11sт•rS:ava11jeJe=ika. Sarajevo: Svjetlost, 1981.
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као препрека у превођељу. Ссмантички план најбоље истиче коликаје условље11остЈ·ез~ща I< .
. . ' УЈЈrуроми њихова узајамна прожетост; Јер фрагмсптарисање стварности као посљедица отуђења к ..

· · · УЈЈ1уреод ње1111х основа, од хришћанског доживљаја свијета, СВОЈ одраз налази 11а језичко] и Jre .
Ј l(СИЧl<ОЈрав1111. Проницањем у с11мво1111111ш план 11 дубинску значењску структуру старог јсзикя д .

. . . . . , ОЈЈазидо изражаја ЈОШ један феномен. а то ЈС скучено индивидуално и~куство појсдинца према моћном
вишсстољетном културном насљеђу колектива односно непостојање коегзистенциЈ·с невербалнихзнања савремених II оновремених читалаца, будући да "когнитивне допуне" нису исте у е

. . П поситсоцс11тр1~ч11ог_11 епоси секуларно~ погледа на свијст.јерг., ут и предуслов за постојање сагласности
многих у једној истини пре свега Је идентичност искуства, а не истоветност изражавања"1.

Нске средњовјековне правне институције данас не постоје у изворном облику, мнощт
појмова из области морала којн су нам можда постали туђи, илијереси истог садржаја али друга,, .80

. ијегимена - све су то разлози да се загледамо у ову књигу, извор великог дијела знања средњовјековн
Срба, које нм је помогло. као мало која књига, да израде своје погледе на свијет _ на цркву их, надржаву. на народ и на друштво са свима њиховим сложеним проблемима. ,,Због м1юговрсности
обавештења у Номоканону он је био подобан да даде одговоре на велики део свих оних nитањ
која су мучила духове средњевековних Срба'", али, додали бисмо, ништа мање није подобан а
данас као мјерна јединица растојања између човјека и Божијих заповијести. Очекујемо да ће ови:
преводом бити олакшана будућа истраживања научних, теолошких и културолошких феномена
који су садржани у овој значајној књизи, да ће она помијерати границе досадашњих сазнања и
исправљати оцјене које су у различитим научним областима, усљед непознавања овог споменика
олако изрицане. Процесом превођења обнављају ~е и сами језици", па је тако и овим немали!\~
преводилачким напором оживљен и древни српски Језик - преведеним текстом пролужен је живот
изворног текста, самим тим и аутентично светосавско предање и традиција.

Бранко Летић, Зорица Никитовић

7 С. Пападопулос. Теологија ијезик. Србиње - Београд - Ваљево - М1111хен: Универзитетски образовани хришћански
богослови - ХнландарсlСИ фонд - Задужбина "Николај Велимировић II Јустин Поповић", 1998, 36.

Н. Рuојчнћ. Властел у Закону градском На~юка11011а Св. Саве. Глас САН, СХСШ, 1949, 1.
11 Т. Ђурин. Језик у превођењу: средство или препрека, у: Је111ц11 и књижевности у контакту II д11ско1ш10к111у. Наука 11

савремени уняверзятет 7. Тематски зборник радова. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2018, 19.
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Gлово о седам Светих и васељенских са-
,:- .оора, гдје и када и против кога сваки од њих
би одржан. Сваки хришћанин треба да зна
да је седам Светих и васељенских великих
сабора.

Gабор васељенски
Од Вазнесења Христовог до Првог сабо

ра (протекло) је 318 година,1 а од почетка
свијета пет хиљада осамсто и осамнаест го
дина.

Свети и васељенски Први сабор бијаше
у Никеји, при великом цару Константину,
у десетој години његове владавине. Ина-

. .че, он Је царевао тридесет и Једну годи-
ну. На Сабор се окупи 318 Светих Отаца.
Старјешине сабора били су Силвестер папа
римски, Александар из Константинграда
при Митрофану патријарху, Александар
папа александријски, Евстатије патријарх
антиохијски, Макарије Јерусалимски. Оку
пили су се против Арија лажно умујућег,
који бијаше презвитер Александријске
Цркве, и који хуљаше на Сина Божјег Го-

спода нашега Исуса Христа, Бога ис
тинитог, говорећи безбожник да јс Он
твар и да није једносуштан са Богом
и Оцем, и даје било времена када (Њега) није
било. Тога ради, (Арија) као непријатеља
истине, заједно са његовим истомишљени
цима, овај свети Сабор проклевши из
врже. Проклети су такође и Јевсевије
Никомидијски и Македоније и Евномије,
који, иако су се по учењу разликовали, по
пут Арија отпадоше 0,1 истине. Свети Оци
утврдише правовјерну вјеру и једиосуштна
Оцу Сина проповиједаше, Творца свега а не
твар, Бога истинитог и Владику и Господа,
према пророку који говори: Изутробе прије
Даницеродих те, као што у Изложењу вјере
стоји, тј. Вјерујем у Једнога Бога... , што они
надахнућем Светога Духа изрекоше. Уста
нови Свети васељенски сабор (како) праз
новати свету Пасху, као што и сада према
обичају држимо. Прије тога су неки у 14.
дан мјесеца марта' празновали Пасху.

А од Првог до Другог сабора протекло је
56 година.

Други Свети и васељенски сабор одржан
јеуКонстантинграду 5874. године, у вријеме
цара Теодосија Великог, друге године њего
вевладавине. Онјецаревао l бгодина. Бијаше
Светих Отаца 150 на броју. Старјешине
тог сабора били су Дамас папа римски,
Нектарије патријарх Константинграда,
Кирил патријарх јерусалимски, Тимотеј
папа александријски, Мелетије патријар
антиохијски, Григорије Ниски, Амфилохије
Иконијски, Геласије од Кесарије Палестин
ске и Григорије Богослов, који управљаше
престолом Константинrрада и који се,
због расправе настале на том светом Са
бору, својом вољом одрече престола (ово-



га града). 011 1шч1ш11 бесједу о остављању
престола тс, када ес окупише тих 150
Отаца, прочитавши јс пред свима, отпдс у
Назијанз.

Сабраше се ових 150 Светих Отаца
против Македонија безбожног, који је
разбојнички преотео престо Константин
града, и хулио на Духа Светог говорећи да
је Он твар а не Бог, и да није исте сушти
не са Оцем н Сином, и да је стран Божан
ству. Овај Македоније бијаше још жив, и
хуљаше подобно Арију. Њега, дакле, као
непријатеља праве вјере, са Савелијем
Либијским, Аполинаријем Лаодикијским
и њиховим истомишљеницима проклеше
11 осудише Свети Оци, јер говорише за
тијело Господа нашег Исуса Христа да је
без душе и без ума, и не само то но гово
рише и да је, при тридневној смрти тијела
Господњег, са тијелом умрло и Божанство.
Свети Оци су потврдили да је тијело Го
спода нашег са душом и са умом, и да Је
Његова душа истосуштна душама нашим,
и објавили да је Животворни Пресвети Дух
истинити Бог и Господ, и проповиједаше да
је Он једносуштан Оцу и Сину, и истог Бо
жанства и силе, управо онако како о томе
казују ријечи Изложења вјере, које они
јасније благодаћу Духа Светога изговори
ше.

Од Другог до Трећег сабора протекла је
41 година.

Трећи Свети и васељенски сабор био је
у Ефесу, године 5915, у вријеме царевања
Теодосија Млађег, у тринаестој години
његовога царевања. Он је владао 42 године
и два мјесеца. Тај трећи сабор био је први у
Ефесу, а окупило се бројем 200 Светих Ота
ца. Старјешине сабору били су Кирил папа
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александријски, који је био и намјесню< Кс
лсстина папе римског, Јувеналије патријарх
јерусалимски и Мемнон епископ ефески.
Сабор се окупио против злочестивоr
Несторија, епископа Константинrра
да, који у човјека вјероваше, који Христа
раздјељиваше и пресијецаше, и за Њега
говораше да је обичан човјек, а не Бог
Који се оваплотио. Говораше о два сина
у једном Христу Богу, и двије ипостаси:
једнога који је од Оца рођена Ријеч, дру
гог од Марије рођеног човјека, који се по
љубави присајединио Ријечи, и назван ис
тоимено Сину. Због тога, не Богородицом,
већ Христородицом називаше Пречисту
Дј еву Марију, која је родила тог Господа на
шега и Бога Исуса Христа. Због свега тога

'свети Сабор овога који остајаше у таквом
хуљењу изврже, јер Несторије по јеврејски
размишљаше, и у човјека вјероваше, и
јеретички приказиваше и проповиједаше
истиниту Богородицу Пресвету Дјеву, и од
ње оваплоћеног бесјемено Господа нашег
Исуса Христа, Сина Божјег и Бога истини
тог.

Јован, антиохијски епископ, дошавши
након извргнућа Несторија, огорчи се јер је
без њега извргнут Несторије, и узе са собом
епископе који су с њим дошли, међу којима
бијаше Теодорит (епископ) града Кира, и
Ива Едески, те обавијестише свете Кирила
папу александријског и Мемнона епископа
Ефеса да су извргнути, јер противно цркве
ним правилима одржаше сабор. Они који
бјеху с Кирилом, а исто тако и најчаснији
(оци) од Ефеса, омаловажавали су оно што
су ови (источни оци) учинили, те египатски
и источни оци започеше сукоб једни с дру
гима.

Након овога, настојањем цара, окупише се
на заједничко савјетовање источни еписко
пи, и сагласивши се са правовјсрном вјером
изложеном у Ефесу и са Несторијевим
извргнућем, написаше и послаше послани
цу Александријцима. Несторије би изгнан
у Оасин,

Нека се зна и то да у том граду Ефе
су бјеше Четврти сабор, при истом цару
Теодосију Млађем. Но, то би разбојнички
сабор зломислећег Диоскора и умишљено
мудрог Евтиха, и јерес утврди. Би изобли
чен и од Саборне и Апостолске Цркве из
вргнут.

Од Трећег до Четвртог сабора протекло
је 30 година.

Четврти свети и васељенски сабор био
је у Халкидону, 5945. године, у вријеме
цара Маркијана, друге године његове вла
давине. Иначе, он је владао пет година
и шест мјесеци. Окупило се укупно 630
Светих Отаца, а старјешине овом сабо
ру били су Леон папа римски, Анатолије
патријарх Константинграда, Јувеналије
патријарх јерусалимски, Максим патријарх
антиохијски, Анастасије митрополит со
лунски и Стефан Ефески. Сабрали су се
против Диоскора, некадашњег патријарха
александријског, и Евтиха, архимандри
та из Константинграда. Ови очовјечење
Спаситеља и Бога нашега Исуса Христа
одбацише до краја, баснословећи да је Он
привидно тијело понио, и да тијело Го
спода нашега није једносуштно нама, да
је сједињењем од двије природе наста
ла једна након сједињења, и Божанству су
приписивали страдање. Ове који у таквој
обмани пребиваху, овај Свети сабор из
врже и прокле, објавивши савршеног Бога

и савршеног човјека. Господа нашега Ису
са Христа у двије природе нсразпијељене и
несмијсшане. Рекли судвије природе: ријечи
разликоваља, а нс ријечи раздјељивања, као
што су тијело и душа по природи различи
ти, а сједињени лицем и чине једно лице. У
додиру са стварима, душа прима тјелесна
страдања и болести које су од њих, тијело
страда и труди се са душом у тугама и бри
гама.

Слично је и са Христом јер су, дакле
двије природе - човјек и Бог Ријеч, а једно
Лице по сједињењу.

Но, рекоше поборници раздјељења
душа је омеђена тијелом, тј. обухваћена је
тијелом, и страдања прима и болест трпи.
Ако се тако сјединила Ријеч, настој да се ти
томе приклониш, и (Ријеч) сматраш стра
далном и омеђеном, тј. обухваћеном. Ако
је, дакле, Ријеч по природи страдална или
прима у простору омеђење, суштина је так
ва у Њој. Тога ради, а не сједињења ради
са омеђеним и страдалним тијелом биће
и Ријеч страдална и омеђена. Ако (Ријеч)
не пострада нити би описана, ако је при
родом непромјењива и неомеђена и не
страдална, тада ако Ријеч буде у тијелу.
имаће цијеловитост своје нестрадалности
и пуноћу непромјењивости.

И то није необично, јер ни човјечја душа
не страда просто нити због тога што је у
тијелу, већ по природи страда и ван тијела
или, такође, и видљива ће бити по смрти и
пострадати колико и тијело.

Но, према таквима, дакле, она не страда
јер јој је то у суштини коју је од Бога при
мила - страда имајући страдалне силе да би
јој користиле, и с њима одлази излазећи из
тијела. О томе свједоче и душе које су у аду
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11 окови којн су ,ш њима. због којих је Го
спод 11 дошао тамо како бн оцима у тамни
l/11 прониннједао опроштај, како то казује
Апостол Петар. Уз то, 11 дсl\101111 су мучсни,
11 биће мучени. нако немају тијела. Страда
чак II душа. нако јс страдаљу недодирљива,
11 омсђава се 11с ријечју стварања. већ се,
кажу. омсђава други пут, у омеђеном тијелу
имајући пребивалиште.

Као што нс ч111-1е добро измишљајући бас
ну да је такав прволик, исто тако ни басна
нс 611 била басна кад не би садржала нешто
неприлично. Басном називамо казивање
које тек гдје-гдје одговара вјери.

Мн. дакле, на казивање и басну које при-
иисмо - да се са таквом суштином Ријеч

сједини - (одговарамо) да човјек не као да
прије бијаше, или истовремено бијаше (са
Ријечју), већ је Он од нас по тијелу, и ника
ко и никад осим тако Он не би виђен, иако
су разлике очуване након Сједињења.

Као што се и у човјеку уопште од обоје
пројављују својства, па невидљива и бес-
тргна душа не постаје видљива и смртна,

тако ни Бог Ријеч не постаје видљив или
смртан, иако је у видљивом и смртном
тијелу. Наше душе и Ријеч остају цијели,
без губитка, односно обоје (задржава) своја
својства, какво је које било. Човјек уопште
је од душе и тијела, Спас се од Божанства и

. .
ЧОВЈСШТВа СаСТОЈИ.

Шта недостаје души која има одвојен и
засебан живот, којаје природа бестјелесна и
самопокретна, што објављује њену бесмрт
ност и непропадљивост? Шта тијелу у бићу
тијела, због чега ес прекида заједница, од
носно биће тијела се разилази на троје?
Тијело је природно, сасуд оруђа, које од
силе има живот.

Поменути нс примају ка·шваљс J<at<o
доликује. већ како 11е дошшује, и о овим
питањима зло уче.

Од Четвртог до Петог сабора протею1е су
102 године.

Пети је сабор био у Константинrраду,
6047. године, у вријеме цара Јустинијана,
тј. 26. године његове владавине. Он је ца
ревао 38 година и седам мјесеци. На са
бору се окупило 165 Светих Отаца.
Старјешине сабора били су Виrилије папа
римски, Евтихије патријарх Константин
града, Аполинарије Александријски, Домн
Антиохијски, Евтихије Јерусалимски и
Дамјан Созопољски. Овај Свети сабор је
допунио оно што је започето у Халкидону,
потврдио све његове правовЈерне и спасо
носне заповијести, и проклео јереси про
тивне томе Сабору које су израсле. Такође,
проклео је и одбацио учење безу1,лноrа Ори
гена о првообразном и сва његова безбожна
дјела, и учења Евагрија и Дидима, одраније,
и главе односно списе коЈе су они изложили,
као ученици и истомишљеници Оригенови,
који су његова старија учења сјединили са
учењем јелина, безумно проповиједајући
да гола тијела којима смо сада обложени
неће васкрснути. Поред овога они су бас
нословили и о томе да су душе биле прије
тијела, тј. да су рођене раније. Утемељени у
учењу јелина, казивали су о некаквом пре
ласку душа из једног у друго тијело; о крају
(адских) мучења; да ће демони једном бити
враћени у своје првобитно достојанство; да
ће Христос бити нама сличан те да се ни по
чему од нас неће разликовати; оклеветаше
Рај, како није од Бога створен, и да га нема.
Такође су баснословили да Адам није ство
рен у тијелу

4

И против мноштва других хула које на
писаше изобличсни бише. Многе и1 Цркве
они упропаштаваху, јер ес (ти) списи нс
појављиваху јавно и отворено, већ их нски
у тајности држаше, а нису до краја били
изобличени на Четвртом сабору иако су их
неки од Отаца одбацивали. Тако су и прије
тог сабора њих тројица били јеретици,
врагови триклети. А када многи људи по
чеше расијавати таква штетна учења, са
бра се тада овај Пети сабор. Ове, и њихове
истомишљенике, и њихове хулне списе
проклеше, а још и Мопсуестијског Теодо
ра, учитеља Несторија богоборца, са хул
ним његовим делима као нечисту пљеву из
вргоше, такође и све који су били скупа са
Антимом, и Петра и Зохара, и Теодоритова
зла и зловјерна дјела против поборника по
божности Кирила, и против првог од Све
тих сабора који бијаше у Ефесу, и клевете
против наше праве вјере, чиме Несторију
помагаше. Проклето је и писмо које је испи
сао Ива епископ Едесе Персијанцу Мари.

Све то они искоријенише, не само јер је
правим заповијестима противно већ и са
сваким безбоштвом сједињено, те утврди
ше црквене заповијести. Овај Свети сабор
примио је Теодорита епископа Кира и Иву
епископа Едесе онда када су прихвати
ли и похвалили Четврти сабор и проклели
Несторија.

Од Петог до Шестог сабора протекло је
129 година.

Шести васељенски сабор био је у Кон
стантинграду, 6076. године, у вријеме цара
Константина, оца цара Јустинијана и уну
ка Ираклијевог. Било је то тринаесте го
дине његове владавине а царевао је 17 го
дина. На сабору се окупило 170 Светих

Отаца. Старјешине сабора били су Агатон
папа римски, Георгије патријарх Констан
типграда, Теофан Антиохијски и монах
Петар из Алсксанлрије, јер јс у то вријеме
катслра Александријске патријаршије била
удова. Сабрали су ес у Светој. Саборној
и Апостолској Цркви против оних што су
јерес обновили, тј. против Теодора епи
скопа фаранског, Хонорија Римског и Кира
Александријског, против Сергија и Пира
Павла и Петра, некадашњих епископа Кон
стантинграда, као и против обновитеља
јереси што су на сабору били: Макарија
именованога првојерарха Антиохије и Сте
фана, који бијаше његов ученик, и оних што
су били уз њих. Јеретици што су споменути.
а то су: Теодор и Хонорије, Пир и Кир, Павле
и Петар, Макарије и његов ученик Стефан
осмјелише се да тврде како је Господ Исус
Христос и послије оваплоћења имао једну
вољу и једно дејство.' Тиме су намјеравали

. . .да униште Јединство правовјерја и стога
је овај Свети васељенски сабор њих про
клео као богоборце, и све њихове хулне

. .заповијести, и све оне КОЈИ су мислили или
су хтјели да мисле попут ових а остадоше у
непокајању. Поред споменутих проклео је
и Полихронија, оног старца дјетињег ума,
који се у лажљивој јереси хвалио да (може)
мртве васкрсавати. Када му је речено да то

. .и учини, а ништа није показао, те када није
васкрсао (никога) и кад је још више хулио,
такву јерес изобличивши проклеше.

Свети сабор је утврдио и обнародо-
. .вао правовјерно учење праве вјере о

томе да су у Господу нашем Исусу Хри-
. . .сту двије воље, ТЈ. два хтијења и два при-

родна дејства послије оваплоћења. И не
у раздијељеним лицима, то никако, него
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тако што н11јсд11а природа од обје Христове

природе није без воље, тј. хгијсња, и 1111јс
без дејства. јер одузимајући таква свој
ства дејства II хтнјења од природе. одузимају
с њима II природе чија та својства јесу.

Од Шестога до Седмога сабора протекло
је 120 година.

Gедм11 васељенски сабор бно је, по дру-
ги пут. у Никеји. Било је то 6296. годи
не. у вријеме владавине Константина и
његове мајке Ирине, осме године његовога
царствовања. Овај Свети сабор град Никеју
имаше за слушалиште, а бијаше украшен
са седам стотина шездесет тројицом Све
тих Отаца. За чиноначалнике ове свештене
војске имаше Адријана, папу римског, којије
у своје име послао Петра, побожнога првог
презвитера свете Римске Цркве, и другога
Петра, игумана часног манастира светог
Саве у Риму, затим Јована и Тому, монахе
11 презвитере, КОЈИ су држали управу ис
точним апостолским престолима, и с њима
Тарасија, патријарха Константинграда,
Политијана, папу александријског, Теодо
рита Антиохијског и Илију Јерусалимског.
Сабраше се (Свети Оци) против оних који
су одрицали поклоњење светим и часним
иконама.

Ти се проклетници не дрзнуше да на
Христа истинитог Бога нашег до краја
хуле дјелима, (већ) многе увреде и хуле
измишљаху, смјело и безбожно идолом
називајући Његову свету икону, пред којом
се клањамо, њу ради које се идолска лаж
одгони. Многим је бешчашћем обасипаше

'
по трговима сује газили, палили и пљували,
чинећи тако велику жалост хришћанима.
То и слично томе чинише, а хришћане су
прогонили, мучили и на смрт предавали.
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Нс знадоше ;щ против Христа, чак и про
пш светих Његових започињу рат. Јасно јс
да се поштовањем изображсња! поштоваље
указује ономе који јс на љој изображен, као
и супротно што је и чиљено, и себе преда
доше вјечном проклетству.

Утврдише и запечатише судом
свих, 1-!аЈВИШе по апостолском И отач
ком предању, да свету Христову ико
ну, тј. изображење, на част Изобра
женом треба поштовати и клањати
јој се. Исто тако поклањати се и Часном
крсту, на коме је било распето животворно
тијело и са кога је истекла крв Његова за
рад очишћења свијета, и још изображењу
крста којим се демони одгоне и којим се
исцјељују болести.

Због тога, једино на Првообразном
настајућа благодат и сила, чак и до тих
образа одговарајућим дејством истиче.
И саму икону Христову, тј. изображење,
поштујемо и поклањамо јој се не због саме
слике, већ то узносимо на Самог Онога
Који се нас ради човјекољубиво очовјечи
и за нас умрије. Такође се треба вјерно
поклањати и црквама, и гробовима и мош
тима светих, јер тиме прослављамо Госпо
да, који је њих прославио. И не поштујемо
само Христову икону, тј. образ, него и ико
ну Пресвете Богородице и свих Светих. Не
само Христова икона, тј. образ, већ и Пре
чисте Владичице наше Богородице, и свеш
тена изображења свих Светих једнако као
Првообразно величанство и част утврди
ше да се поштују и да им се поклања, јер
њих ради у неко уједињујуће и саборно
виђење бивамо уведени, и њих ради нат
природно се удостојавамо бити прибројани
онима који су у крајевима жељеним. Јер,

ради објављеног разликовања почасти
поклоњења светим иконама и Ријечи, које
бива од нас који смо у божанственој вјери,
ка пераздјељивом Оном и Јединообразном
и Јединотворном Божанству бивамо
узвођени нсраздјељиво и како доликује
Светоме. Као невидљиви пребивамо, но
видљивих ради ка вишњем ум узводимо
и олакшавамо, и тако се наслађујући при
ближавањем Богу, освећујемо благодаћу
Његовом, као што и овај Свети и васељенски
сабор предаде и проповиједа по свим
Божјим Црквама.

Уједно, иконоборце и клеветнике
хришћана проклиње и одвраћа се од њих.
Никакву ситницу иконоборци не налазе
због које би клеветали поборнике право
вјерја, а пошто се упињу да плодове трудо
ва њихових расточе, њих (Сабор) проклиње
и одбацује као непријатеље истине.

1. 11 :IOIII \\ Cfil\ill CfiGTНtll CflБOf!LiШ1 11 О
f~f)Пil\CII\' 11,IIX\IR(\Гft MfЖftMIЬfl II ПОћПК\",
() 'l\)ilIO @:111 ~ЈЕ 1\ОС,1113(~ КОП1 БIЮ

Потребно је да се зна да казивање о
Саборима није било према њиховоме
редослиједу, нити је било по времену када
су се окупљали. Било је сабора и прије све
тог и васељенског одржаног у Никеји, и на
зивали су се помјесни.

Пр1ш IIOЛ\]LCIIII ш;ор
'f вријеме римског цара Аврелијана, Пав

ле Самосатски, епископ Божјега града, то
јесте антиохијски, постао је вођа јереси јер
је казивао о Христу истинитом Богу нашем
да је обичан човјек удостојен попут проро
ка благодати Божје. Када су о томе сазнали,
управитељи Цркве окупише се у великом
броју у Антиохији, а старјешине су биле:

Именеј, епископ јерусалимски, Григорије
Чудотворац епископ неокссаријски. Ати
нодор, брат његов, Фирмилијан епископ
Кесарије Кападокијске и Јелен, епископ Та
раски. Они су прво кроз поуке и савјете по
кушали да од зловјсрја одврате Павла, али
када су схватили да је он неизљечиво боле
стан, тада у један глас донесоше одлуку да
га лише јереј ства и да га одсијеку 0..1 Цркве.
Када се он успротивио и када је противно
закону хтио да задржи управу црквом, Све
ти сабор је упутио молбу цару Аврслијану
и рекао све о Павловој дрскости. Цар, иако
је био Јелин, осуди овог који се противио
одлуци једновјерних, те би одсјечен од
њиховог сабора и на тај начин он бијаше
изгнан из Цркве.

Лруп1 по,НЈLС11111:"кор
Овај други сабор био је у Анкири. То

ком великог прогона хришћана и онда
када су хришћани по многим мјестима
били присиљавани или да се прихвате
јелинског безбожја или да буду подвргну
ти најразличитијим мукама и смрти, мно
ги међу њима засијаше се као мученици.
Многи, немајући снаге да издрже муке,
приклонише се идолослужењу. Потом,
када је прогон престао, неки од преступни
ка се раскајаше и пожељеше да се обрате и
покају, те приђоше црквеним јерарсима.

У вези са овим настале су многобројне
. . .препирке, ТЈ. да ли они КОЈИ су се Једном

одрекли Христа, могу поново бити
примљени. Стога се окупи сабор Светих
Отаца у Анкири. Старјешине на овом са
бору бјеху Виталије, епископ Антиохије
у Сирији, Агрикола епископ Кесарије
Кападокијске, свештеномученик Василије
епископ амасијски. Сабор је изложио пра-
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вила о томе да када ес такви обра'1ају. треба
да буду прш,1љс1111.

Tpll\111111,11JIШII (сљор)
llарсд11и сабор светих епископа окупио

се у Новој Кесарији, која је на Понту, Из
ложена су правила о устројству Цркве. ~з
окупљене Свете Оце 6110је II свети Василије
епископ амасијски 11 свештеномученик,

11ркн t{.,cr,1-.111c1i11, ., 'll'l'JЧ>'ПI 110 p1,\V (с,њор)
fl тако се потом против Арија окупи

Никејски, 11 Први свети васељенски сабор.

IJl'ПI 11(111\JICIIII (С.\/)Ор)

Наредни сабор Светих Отаца био је онај
у Антиохији у Сирији током владавине цара
Констанција, сина Константина Великог,
пет година послије упокојења његовог оца.
(Свети Оци) изрекоше црквена правила.

/111с·п1 llOЛIJICIIII (сљор)
Наредни сабор се састао у Гангри,

гитрополији народа Пафлагоније. Ту су
такође правила донијета у вези са цркве
ним добрим поретком.

Gцлш ПОЛ\][С/111 (сд1;ор)
Други се сабор Светих Отаца окупио у

Сардици, тј. у Срједцу. Цар Констанције,
син Константина Великог, који је пришао

. ,

аријанској Јереси, чинио Је све да кроз нови
сабор поништи и искриви Свети никејски
сабор и заповијести који су благодаћу Духа
Светога тамо утврђене. Римски епископ
рече све ово брату споменутог Констанција,
сину Константина Великог Константу, који
је царевао Западом и био правовјеран, о све
му што је брат његов покренуо против ис
тине. Овај, у болу великом, написао је бра-
1}' своме писмо пријетећи му и говорећи:
,Уколико не прекинеш рат који водиш про-
8

тив прааовјсрја, то ћу ја ратом кренути на
тебе." Оба цара се договорише да ес окупи
сабор у Сардици, те да се тамо стекну епи
скопи са Истока и са Запада и да испитају
да ли треба или нс треба да се држе одлуке
Никејског сабора.

Окупи се 341 епископ и било је много
питања и испитивања, а онда је сабор до
нио одлуку да потврђује Символ вјере Све
тих Отаца из Никеје и и проклиње све који
мудрују и уче противно томе. Сабор донесе
и црквене каноне.

(kлш ПOJ\l]IOIII (см;ор)
Gабор Светих Отаца биоје и у Лаодикији,

која је митрополија Фригије, и они на
писаше правила што су нужна за поредак
Цркве.

Друп1 KAC[1blllCIШ, д џвгти IIO prлv (см;ор)
Послије овога окупи се у Константигра

ду Други свети васељенски сабор, против
Македонија, који је хулио на Духа Светог.

TpEhll KACEЫIICIШ, А ЛIO'l'II IIO pr,\y (CAROp)

Онда се први пут окупи сабор у Ефесу,
То је Трећи свети васељенски сабор, про
тив злочестивога Несторија,

Јцанаюти ПOЛ\JECIIII ( СА!)Ор)

Послије овога био је сабор у Констан
тинграду, против архимандрита Евтиха.

ЧЕ·гкр'fll КАСЕЛ\ШСКН, А ЛКАl!tНС'ГН по рЕдV (САБОр)

Потом се окупи Четврти свети и
васељенски сабор у Халкидону, како би се
просудило о ономе што се урадило против
светог оца Флавијана на сабору који је по
други пут одржан у Ефесу од стране Дио
скора. Овај је свети сабор осудио и проклео
Диоскора и његовог једномишљеника Ев
тиха, као и други сабор, који су они неза-

копито и на разбојнички 11ачи11 одржали у
Ефесу, како смо већ рекли.

Тр1111мст11 IIOЛl']ICIIII (с111;ор),r . 
'i Константинграду се поново оку-

пио сабор, против Севира. Када је цар
Анастасије прихватио јерес евтихијана и
покренуо против Цркве рат без милости,
и многе од правовјерних епископа који су
столовали у великим градовима силом је
отјерао од Цркве. Међу њима (отјерао је)
и Флавијана, а на његово мјесто поставио
Севира, непријатеља праве хришћанске
вјере. Овај, узевши на незаконит
начин катедру Антиохије, галамом, метежом
и немирима све Цркве по читавој васељени
испуни, покрену прогон правовјерних,
и бијаше крив за убиство многих. Ово
разумједе и цар Анастасије, иначе његов
истомишљеник, стога му кроз послани
цу запријети да ће га, уколико се не окане
такве суровости, извргнути. Када је цар
Анастасије напустио живљење човјечје,
и када је власт преузео побожни Јустин,
овај, гнушајући се мрске евтихијанске
јереси, онога трена када би проглашен за
цара, посла да безбожног Севира ухватив
ши приведу, да прими казну за оно што Је
сагријешио према Богу и људима. Севир,
сазнавши за то, у потаји оде из Антиохије
и достиже до Александрије. Овај град у то
вријеме жестоко боловаше од Евтиховог и
Диоскоровог зловјерја. Овај ни тамо није
желио мировати, већ и своје богатство на
многе раздјељиваше, те се отуђи и од бо
гатства и од вјере, никако не остајући при
истим заповијестима.

Побожне успомене Јустинијан, по
истинској побожности примивши моћ,
прихвати молбе палестинских епископа и

црноризаца, ол КОЈИХ сазна о Севировом
безакоњу. Епископима који су се тада оку
пили у царском граду. и онима и1 Рима,
скупа са свештеницима који су из предјела
Италије пристигли с Агапитом, епископом
римским - који је ту и дочекао крај живота
- заповиједи да се све о Севиру подробно
испита. Кад ово бијаше учињено. и 011 изо
бличен не само у јереси но и као узрочник
многих безакоња, бијаше изречен општи
суд Светог сабора: проклети га и учинити
страним хришћанској пуноћи, а скупа са
њим и Антима, бившег епископа Трапезун
та, који је попут Севира мудровао и који је
тада, на незаконит начин, преотео катедру у
Константинграду.

Љ·п1 I~ACE1ЫIICI\II, 1,\ 'iЕ'Гр11..1[С'П\ (сакор) 110 рцv
Након ових у Цркви је био и Пети

васељенски сабор у вријеме побожне успо
мене цара Јустинијана, окупивши се у
Константиновом Граду. Сабор је био про
тив Оригена и Теодора Мопсуестијскоr и
њихових безбожних дјела, и на безбожне
списе Теодоритове, и на посланицу припи
сану Иви, епископу едеском.

Шгсти 1ш:rы11ск11, д пггнастн (сакор) 110 рц1'

Поново је у Константиновом граду био
Сабор, а то је шести свети и васељенски
у вријеме цара Константина, унука
Ираклијевог, Сабор је био против Теодо
ра, епископа фаранског, и против Хонорија
Римског и Кира Александријског и других

. . .истомишљеника у Јереси њиховој, КОЈИ су
тврдили да је и послије оваплоћења Господ
наш Исус Христос имао и једну вољу и
. . .Једно дејство, и тиме настојали су на томе

. . .да униште Јединство правовјерја,
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1111111.Hl:'l'II (с11;11р) ЈЮ pr,\11

/ lосљсдњн Свети вассљснски сабор
окупио ес, по други пут у Н11кеј11, против
зловјсрннх инонобораца У вријеме цара
Константина II његове матере Ирине.

(;ц,'111 K,ШMIICIЩX (с,11;ор.1)
(;поменули смо многе саборе, док само

њих седам називамо васељенским. и то
онај у Н11кеј11, у Константинграду, У Ефе
су. у Халкидону, поново у Константинграду
против Оригена и Теодора. опет у Констан
тинграду у вријеме цара Константина, уну
ка Ираклијевог, и онај који се поново оку
пи у Никеји у вријеме цара Константина и
његове матере Ирине.

Потребно је да онај који чита зна да је
11 друге саборе које смо именовали, и све
заповијести које су они заповиједили, Са
борна Апостолска Црква примила слично
као васељенске, као и Апостолска правила

. .и заповијести царске што цјелива.
Васељенским се назива само (спомену

тих) седам сабора јер су били сазвани цар
ском заповијешћу архијереји из свих рим
ских и грчких градова да или сами дођу,
или, ако су болесни, да не би страдали, дру
ге пошаљу умјесто себе, или епископе или
мјестобљуститеље,5 или друге од старијих
презвитера. На сваком од васељенских са
бора о вјери се расправљало и преиспити
вало, те је о томе и суд кроз заповијести и
правила излаган.

Први сабор озаконио је и проповиједао
Сина једносуштног Оцу и посвједочена је
вјера У Духа Светога. Други сабор Духа
Светог јасно проповиједа као једносуштна
Оцу и Сину, и заповиједи да се Духу Све
том са Оцем и Сином заједно поклањамо.

На Трећи сабор исповиједаше Господа на
шег Исуса Христа као савршеног Бога и
савршеног човЈека, и да то нису два, него је
један Син. Четврти сабор потврди раније из
речено, јасно објављујући да двије природе
у Њему треба схватати као нераз.цјељиве и
несмијешане. На Петом је сабору утврђено
да у свакој од природа постоји и пројављује
се воља и дејство Христово. На Шестом
су заповијести свих Сабора поменуте и
потврђене, и речено је да је Господ наш
Исус Христос савршен у Божанству и у
човјештву, док Седми сабор посрами и про-

. .
кле оне КОЈИ су на иконе устајали, те пот-
врди значај поштовања икона.

Такође, као што рекосмо, били су и
помјесни сабори и то: први у Анкири, дру
ги у Новој Кесарији, трећи у Антиохији
Сиријској, четврти у Гангри, пети у Сардици
(Срједцу), шести у Лаодикији Фригијској,
седми у Картагини. То су помјесни сабо
ри и на њима нису били епископи из чи
таве васељене, нити су ту били цареви.
Ту су се окупили епископи ових области
ради питања, и захтјева, и ради утврђивања
заповијести ранијих сабора, или ради
истребљења оних који су се осмјелили да
се противе правовјерју. Такође су и прави
ла доносили, ради бољитка у црквеном по
ретку. Неки од ових сабора окупили су се и
прије него што је било хришћанских царе
ва.

2. Т\'i1ШЧ6Њ6 CT/1Xi1 KOJII ГШICII ,ЈОСПО
де IIC\"C6 XfIICT6, Б()Ж6 ШШI, ПOilllliNJ Ш1С.
ffill/Ш"

Gвака од ријечи споменутог стиха препу
на је богомудрог учења. Неки од јеретика,
попут Арија и аријанаца, бестидно су не
срамећи се говорили да је Владика Христос

и Бог наш само обичан човјек, а други ла
је само Бог; привидно одјспуг у човјека -
да је човјек привидно а не истински. Тако
су тврдили да је Он вољним страдањем у
привиђењу пострадао, а не истински. Дру
ги, који (Га) сматраху за Бога и човјека, го
ворили су да се те двије природе, мисли се
на Божанство и човјештво, не сјединише
У једној ипостаси него, као што су двије
природе, тако да су и двије ипостаси, и два
сина. Ти синови су раздвојени један од дру
гога, те су за једнога говорили да је Бог, а
за другог даје човјек, којије само љубављу
сједињен са оним (првим).

Овако је учио и зломудри Несторије, па
се зато и Приснодјеву Мајку Божју дрзнуо
не Богородицом звати но Христородицом.
И питаше проклетник, почињући бесједу
овако: ,,Шта роди? Човјека ли обичног?"
Правовјерни одговори: ,,Није тако." Одмах
би он упитао: ,,Но шта? Бога ли само?" И
опет правовјерни одговораху: ,,Није тако."
Он рече: ,,Ако није ни једног ни другог,
кога онда роди?" Правовјерни рече: ,,Бога
савршеног и човјека савршеног;" Он тада
упита: ,,А он шта је? Није ли Христос?"
Правовјерни одговори: ,,Јесте, Христос је."
Он рече: ,,Зар се онда не каже Христороди
ца? Ни човјекородица, ни Богородица."

Њему је Јован, патријарх антиохијски,
препирући се рекао: ,,Не казујеш добро,
. . ~ .Јер ствари које су сложене потресно Је на-
зивати према ономе што је rосподственије
и боље (у њима), а не према лошијем. То је
уобичајено у Светом Писму и по човјечјем
је обичају. И Божанствено Писмо казује о
Аврааму, да је сишао у Египат са три стоти
не душа, а то бјеху људи од душе и тијела
а не само од душе. И општи обичај каже:

'утопише ес у мору толике душе.' Душа се
никако 11е утапа нити може потонути. И
теби приличи да сљедујеш Божанском Пис
му и заједничком људском обичају, и према
ономе што је боље називаш Божју Матер
Богородицом, и да се не одвајаш од Цркве
не пуноће." Овај, нс покоривши се, бијаше
извргнут и проклет и из Цркве избачен.

Неки пак сматрају да је Он Бог и човјек.
а да су ес двије природе, говорим о Божан
ству и човјештву, сјединиле у једну. То не
само да није добро него је веома зло, и пот
пуно безбожно. Уколико се те двије приро
де једна с другом помијешају, и промијене,
измијене (својства), од тога ће (наста
ти) страна природа, но ипостас неће бити
измијењена. Зло истјерујући, зло говораху.
Све ово ријеч овдје присутна и овај стих
побјеђују, и одбацују, и проклињу.

Када кажемо: Господе, то име је
објављено и заједничко Божанској приро
ди. Каже се: Господ и за Оца и за Сина и
за Духа Светог. О Оцу и Сину пророк и бо
гоотац Давид рекао је: Рече Господ Госпо
ду моме, сједи мени с десне стране док не
положим непријатеље Твоје за подножје
ногама Твојим. Рече Господ јасно значи да
Отац рече, Господу люл,е јасно значи да рече
Сину. И Символ вјере наше хришћанске
каже: ,,И у Духа Светога, Господа, Живот
ворнога", из чега је јасно да је Господ име
које означава Божанску природу. Ми гово
римо: Господа Оца, Господа Сина, Господа
Духа Светога. И ово име које изговарамо.
Господе, побјеђује оне што су се одважили
да Њега назову обичним човјеком.

А онда када се каже Исус, тада то име
открива човјечју суштину, што Јасно
напомиње и Исус Навин, који је пред
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Мојсијем служио, а након Мојсијеве смрти
народ јс Божји увео у Земљу обећану. Ово
имс. тј. рећи Исус, није без разлога било до
дато имену Господњем када кажемо Господ
Исус. Када говоримо за Њега да јс Господ,
тј. Бог савршен II Бог истинити, настављамо
називајући Га Исусом, те због овога имена
казујемо да. иако је Бог савршен, ипак се
назва II савршеним човјеком.

Због имена Господ. али и пошто је савр
шен човјек. то говорећи побјеђујемо оне
који сматрају да је Он само Бог, и да се при
видно обукао у човјека, па се стога мора
рећи да је и пострадао привидно.

Нека се постиде сви они који страдал
ност приписују бестрадалном Богу. Управо
то II открива ово име, Исус, и због тога је
оно придодато имену Господњем, и када се
каже Господе Исусе, објављује се Божан
ство и човјештво. А Исус, то је јеврејско
име. на јелинском језику каже се Сотир. На
нашем језику Сотир се каже Спас. Спасом
се назива јер спасава и чува неповријеђене
све који вјерују у Њега. За Исуса се казује
и да је Исцјелитељ јер је многе болесни
ке исцијелио Владика Христос и Бог наш,
не само тијелима већ и душама чинећи
исцјељење.

А када се каже Христе, ово име Хри
стос означава једну ипостас од двије
природе, која се састоји од Божанства и
човјештва, и да не постоје, као што су
јеретици и њихов начелник Несторије
зломудрујући проповиједали, двије ипоста
си, раздмјељене једна од друге, међусобно
спојене само љубављу а не и природом. Ово,
дакле, зло које су они ширили погубљује се
и побјеђује када се каже име Христос, по
што је оно показатељ једне ипостаси двије

)2

природе, од Божанства и човјсштва, које се
у једну ипостас стекоше, као што јс добро и
прилично. Име Христос слиједи иза имена
Исус када изговарамо Исус Христос у ово
ме стиху. Такав и јесте поредак имена.

А име Боже износи Божанску приро
ду, по свему несмјесиву, непромјенљиву,
нераздјељиву, која ни на који начин не по
прима ни промјенљивост, ни раздјељивост,
ни мијешање. Стога се овим и погубљују, и
побјеђују, и потпуно одбацују злонамјер
ници који су се усудили да, говорећи о Хри
сту Богу нашем, говоре о мијешању, или
промјени, или сливању, раздјељивању Бо
жанства или човјештва.

У Христу Владици и Богу нашем јасно
су представљене двије природе у једној
ипостаси Сједињене, непомијешано,
непромјенљиво, несливено, нераздјељиво.
Свака је природа сачувала своја својства
у потпуности. Према томе, са ова четири
претходно споменута имена, а то је Госпо
де Исусе Христе Боже, побијеђена бише
четири зловјерна учења злих јеретика,
устројена бише четири правовјерна учења,
и људи примају красоту подобну миру. Јер
људи, сложени од душе и тијела, красотом
се миру уподобљавају: душа созерцањем
правовјерних заповијести, тијело вршењем
четири дјелатне врлине - мишљењем разу
мног дијела разумне душе, храброшћу про
тив гњевљивости, цјеломудреношћу против
похоте и праведношћу цјелокупне душе, и
ово је узрок и поредак већ споменута чети
ри имена.

Онда када се каже наш, то стоји наспрам
оних имена, онако како су споменута чети
ри имена сабрана да и нас окупе и саберу
у једну братску заједницу, и свежу везама

љубави једног с другим. Ово јс испуљеље
закона и пророка јер сав овај закон и проро
ци на љубави почивају. Уз то, јеванђељске
и владичанске заповијести наређују
заповијест Владике Христа Бога нашега, а
то је да једни друге волимо. Он рече: А ко ме
љубите, заповијести моје држите. Мојаје
заповијест да љубите једни друге. Јер ако
пеће да љубе једни друге, не чувају Моје
заповијести; ко не чува Моје заповијести,
ие љуби ме. О11и који ме 11е љубе, нису са
мном; који нису са мном, против мене су.
Рече: Који није са мном, против мене је,
а који је против мене, непријатељ је мој.
Јасно је да смо непријатељи Владици Хри
сту и Богу, ако не љубимо једни друге! То
је јасно из наведених ријечи. Приличи да
ријеч наш слиједи раније поменута четири
имена, па говоримо Господе Исусе Христе
Боже наш.

А ријеч помилуј на сличан начин слиједи
иза изреченог, пошто помиловани бивамо
онда када вјерујемо правовјерно и када не
порочно испуњавамо заповијести Господ
ње, законске и пророчке. То је разлог због
кога се и придодаје помилуј. Такав им је
узрок и поредак: говоримо Господе Исусе
Христе, Боже наш, помилуј.

Онда када кажемо нас, слично је ономе
што рекосмо наш и у складу је с тим. Наш
је заједничка ријеч: Боже наш, то значи
,,Боже свих нас, све нас помилуј и увежи
нас братским везама љубави Твоје", како је
већ речено. А зашто се два пута рече: наш, и
опет нас? Због нас људи ово речено би. Ми
људи страсти имамо Једни према другима,
и ово двоје нас и наш једно је, но будући
да смо заборавни, да не заборављамо, при
мисмо ријеч двоструко да нас подсјећа.

Онда када се каже А,ншt, оно се тумачи
на три начина: амин - тако је, амин -уисти
ну, амин - нска тако буле. На сличан начин
и ово посљедује, и окончава стих Госпо
де Исусе Христе, Боже наш, помилуј нас.
Амин. Тако је, уистину, нска тако буде.

3. T\"iН?!1ICIЫ; сп,1Ir.u;Н1 fiJC{'(~, т:,.
1tJCP\~m;11 ~- ~H~ilJI()Гf111\>Г\'1 ...

Gимвол вјере јесте знамење вјсрујућсм
(човјеку), јер свако ко вјерује правовјерно

. .на овај начин исповиједа истинито
правовјерну вјеру, како су нам то Светих
шест сабора утврдивши предали. Онај који

. . .правовјерно вјерује овако говори:
Вјерујем у Једнога Бога Оца Све

држитеља. Не као што многи мисле да два
начала постоје: једно добро а друго лука
во, тј. зло, те да добро влада небом а зло
земљом. Ја не вјерујем тако, но у једног
Бога Који свиме влада и који је Отац свега
ШТО ПОСТОЈИ.

Творца неба u зе11ље и свега видљивог u
невидљивог, а то значи и свега што је от-

. . .кривено и што није Јер оно што Је доље,
испод небеса, то је откривено и то можемо
видјети, а оно што је на небесима преви
соко, није откривено, и то човјек не може
ВИЦЈеТИ.

И у једнога Господа Исуса Христа,
Сина Божјег Јединородног. Када кажемо
Господа, ово име означава Божанство и
човјештво, јер Символ вјере каже не само
вјерујем у Једнога Бога, тј. у Бога у Сина
Божјег јединородног. Бог је и Син, као и
Дух Свети, но вјерујем да постаде Исус,
то јест човјек, а опет не вјерујем да је Он
човјек само, но и Христос, Који јесте Бог и

. .
постао Је човЈек.
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Ot) Оца poђemN прије свих внјекова, зна
, ру,iсм да је 011 рођен од Оца. н не

ч11 да вЈС Ј

исшnујем у које јс вријеме II како_ ро1Ј~11,
Свјеm1()С111 од Свјет.1ост11. ВЈеР_УЈСМ у
. с,111:1 Божiеr. у Ту СвјетлостСвЈетлост. У :.1 '

Која се роди од Свјетлости Оца,
Бога ист11н11тог од Бога uст11н1т10г.

Рађа се од Бога 11ст11юпог,
Рођеног ие створеuо?. Роди се Син, а не

бијаше створен.
Једиосрштюг 0101, јесте да је Син ра-

ван Оцу ~о свему до по рођењу јер Отац је
нерођен, а Син је рођен.

Кроз кога је све постало, Ријечју је све
постало, Ријеч је Син Божји.

Који је ради нас људи u ради нашег
спасења сишао с небеса, заиста је човјек
ради нас, и ради нашег спасења сиђе са не
беса. не одвајајући се од Очевих њедара.

И оваплотио се од Духа Светога и пре
чисте крви свете и Приснодјеве Марије,
и очовјечио се, и који је распет за нас у
вријеме Понтија Пилата, мучен и погре
бен.

И који је васкрсао у трећи дан по Пис
·"У, што значи не само да је примио тијело
и очовјечио се, тј. постао човјек, него је и
распет за свакога од нас од стране Јудејаца
у вријеме Понтија Пилата (који је био од
Понта), и био мучен попут злочинца. Обичај
имаху Јевреји да распињу на крстовима.6

И погребен би, али у трећи дан васкрсе,
као што рече Писмо. У Јеванђељу је рекао:
Могу разорити храм овај, и за три дана
га саградити. Храмом је назвао тијело
своје које су Јевреји разорили, али по
вољи Његовој, јер да то Господ није хтио,
ни Јевреји Га не би распели. Чак, када су
Ј .
удСЈЦИ разорили храм - тијело Господа на-
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шега - Он га јс сам васкрсао у трећи дав и
због тога вјерујемо у Њега, да јесте Бог, и
да је нас ради пострадао и васкрсао у трећи
дан.

И који се ушио на небеса и сједи с десне
стране Оца.

И који ће опет доћи да суди живимь и
мртвима и Његовом Царству нема краја,
Пострадавши нас ради, Бог и погребен
бијаше и васкрсе, и сједе с десне стране Оца,
Ми вјерујемо да ћемо Га поново вицјети
како долази у слави да би судио живима и
мртвима, односно праведнима и грешнима.
Праведни, дакле, који добра дјела чинише
вјечно живе, а грешници су мртви.

Вјерујем и уДуха Светога, Господа, Жи
вотворног, Који од Оца исходи, Коме се са
Оцем и Сином заједно поклањамо и слави
мо. Не казујемо само да постоји Дух Свети
него и вјерујемо у Њега као у Светог, као у
Господа, као у Животворнога јер Он живот
даје другима, а и сам јесте живот.

Који од Оца исходи. Он се не рађа него
исходи од Оца, и са Оцем се прославља,
и поклања Му се са Оцем и Сином јер је
једносуштан (њима),

Којије говорио кроз пророке,
У Једну, Свету, Саборну и Апостолску

Цркву. Иако је Дух Свети говорио на свим
мјестима, и многим пророцима, ипак су све
Цркве једно, тј. Једна је Саборна и Апо
столска Црква.

Исповиједам једно крштење за

опроштење гријехова.
Чекам васкрсење .мртвих и живот

будућег вијека, Амин.
Овим се удаљавају они што желе да се по

други пут крштавају, говорећи: ,,Пошто смо
сагријешили по крштењу, да се крстимо по-

ново и спасени будемо," Радигога одбацујем
дпа крштеља казујући: Исповиједам је<Ј110
крштење, и то за опроштење гријехова,
дакле опрашта сва прсгрјешења. А онима
који зборе да неће бити васкрсења мртвих
ни живота будућег вијека, говори поново:
чекам васкрсење мртвих и живот будућег
вијека. Амин.

4. т\·;11п·нљс ;\l()illlTf;(i @:Ј(КЈ ll?l\'"1111 ГO
Cl\()il IIC1~C XPIICТ\)C crio:1c \'"1IGIIIII\C, f1 ПР(>
1'() 11,IIX 11 ll?IC, \'"'IEЋII Д?1 ес illOilltillO 11 1·0-
IIOIJllillO: ,,()1IC 11?1111, I\O;JII Cll ll?I IIGl1CGl!ill{1."
T\"illflllCll1C :~il?ITO\"C'П)riO

\"чи о томе како се треба молити, и одмах
устремљује ум наш и од земље узноси и к
небесима приљепљује.

Заповиједа нам да казујемо: Оче наш, који
си ,ю небесима. Онај што Бога Оцем назива
нека је праведан и да живи тако како себе
не би пројавио недостојним тог сродства,
Такође поучава да браћа чине заједничку
молитву, јер не каже: Оче мој, него: Оче
наш, узаконивши тиме и да молитве при
носимо као заједничко тијело Црквено, и
да нико не брине само о себи но свагда и о
ближњему, и да нико није бољи од другога
ни у чему, нити богаташ од сиромаха, нити
господар од слуге, нити властелин од њему
подређеног човјека, нити цар од војника
или мудар од незналице. Свима је даровао
исту благородност, свакога је подједнако
удостојио да Њега Оцем назива.

Када кажемо: Који си на небесима, тиме
Бога тамо не затварамо - јер Он јесте свуда
и све је преиспуњено славом Његовом - но
ово рече узводећи од земље онога који се
моли, и приљепљујући (га) к стаништима
на висини и вишњем пребивању.

А ријечи: Да се свети име Твоје, значе

да се слави ради нашег живота, односно
удостој нас да живимо тако чuс1110, да Те
нас ради сви прослављају.

Ријечи: Да дође царство Твоје. значе да
се не везујемо за оно што је видљиво, нити
да оно што је од овога свијета доживљавамо
као нешто велико, него да усходимо умом
ка Оцу и жудимо 1а оним што hc бити,
чекајући да се избавимо од тијела наших,
онако како је и Апостол о томе казивао.
Онај ко такву жудњу има, таквога блага жи
вота овога не могу учинити гордим, нити га
туга и жалост могу сломити.

Оно што је речено: Да буде воља Твоја
како на небу тако u 11а земљи, морамо
разумјети тако да тамо све бива без пре
преке. Јер, анђели неће нешто послушати,
а о нешто се оглушити, већ су послушни у
свему и покорни. Тако и нас људе удостој
да Твоју вољу не чинимо половично, већ
да све што хоћеш Тобом испуњавамо. Јер,
врлина се не постиже само нашим трудом
него и благодаћу свише од Тебе датом. Не
каза: Да буде воља Твоја у мени, или у нама
него свуда, по свој земљи, како би се и лаж
истријебила и истина посијала, како би се
злоба извргнула, а подигла врлина те се
тако небо ни по чему не би разликовало од
земље.

Ријечи: Хљеб наш насушни дај нам данас
казују нам да треба да запазимо како је и у
тјелесном много тога духовног. Ни за бо
гатство. ни за разноврсну храну, ни за славу
и част, ни за скупу одјећу нити за шта друго
слично, него за хљеб само заповиједи тво
рити молитву. За хљеб започетог дана, а ни
за сутрашњи се не бринути, ни за више од
данашњег дана - Он забрањује да се тражи.
Не знаш хоћеш ли угледати оно што долази
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сутра. па зашто да стралаш бр1111уl111 се? У
ријечима које су прстходинс говори нам: Не
брините се за с:111111ю. Хоће да са свих стра
ва будемо спрсмпи 11 утврlЈсни, 11 да иште-
ю само 01ют1ко колико нам неопходне по-

требе 113.11ажу.
Ријсчи: Опрости иан дрове наше као

1/11110 1/ ,1/1/ OIIJIOlfflllCL\/O дужннцнма нашим,
показују нам прензобиље човјекољубља
јер II оне којн након крштења сагријеше
удостојава милости, јер им и послије
погружења II новог рођења није одузе
то задобнјање покајања. Уводи овим мо
литвени закон да се, заједно са примањем
подсјећања на гријехове смирујемо, заједно
са давањем другима опроштаја, обраћамо
0,1 сваке помисли на зло. ,,И као што си
себи сам судио, каже, тако ћу ти и Ја суди
ш. Ако ти опростиш сличном себи човјеку
11 сатруднику, и од Мене ћеш такву прими
п1 благодат." Ово и није равно ономе, по
што ти требајући опроштај опрашташ - Бог
нн за чим нема потребу. ,,Ти човјеку попут
тебе и сатруднику, а Ја теби слуги.'' Ти си
неко ко је изазивач небројених зала, док је
Бог безгрешан, но ипак пројављује и такво
Своје човјекољубље.

А оним: Не уведи нас у искушење него
нас избави од злога, тимјавно поучава нашу
немоћ и уставља безумље, два искушења,
тј. напасти, од којих је једна од Бога, а дру
га од ђавола. Она од Бога нам је на корист,
а она од лукавог душегубна. И сваки човјек
се моли ,1а буде избављен од напасти и по
вреде од злога.

5. llf0,101~ ТЈ. ш)влгоr.ор IIFHfCЂIIШfЧ~
GfШПIX ПfiНШ,1~ r 1/CTPll~CGT TIIT,111 (Гffl
Hn)

Тијела, у складу (са природом), хранећи
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се матсријалпом храном, расту и цвјетају
до одрсђсног узраста, мјере и врсмспя, док
душа која ес напаја и помазује сродном
ријечју, духовно узраста. И, док ес сматра
да јс унутар тијела на земљи, (она) много
пута узлијеће на превишља виђења, и бива
унутар небеских кругова, не трпећи ни
каква забрањивања од (стране) простора
и времена. У висини бесједи и пребива са
пресвијетлим силама, не у сјенкама, него
у наслађивању истинитим благом. Доли
ковало је да, према мјери овдашњег, бес
мртно од Саздатеља наслиједи бесконачно

'
а смртно (наслиједи) трулежно. Отуда при-
личи ка овоме стално притицати и везивати
тежње душе за то, не остављајући јој вре
мена да напустивши блиске јој заповијести
прихвати неке туђе. На тај начин ће душа,
обитавајући у ријечима и дјелима, сновима
и виђењима, стицати оно што је Божанско.

Разумјевши ово у себи, и оно што је ре
као у старини неки од туђих философа у
вези са свештеним законима надајући се
на њих, пронађох и дар Божји, заповијест
умних и богоносних мужева, исправљење
вољних и невољних гријехова, и поуздано
правило живљења побожног које води ка
бесконачном животу, те успјешно предадох
красна правила која су на десет светих Са
бора у различита времена изложена ради
утврђења спасоносне заповијести и ради
добре науке свим људима, приредивши их
уједно, смјестивши испод назива сваког Са
бора (правила) која му припадају. Не само
то но и такозвана Правила Светих Апосто
ла, иако их неки као сумњива због неких
разлога омаловажавају

И нашавши да заповијеђено од Сабо-
ра у либијском Кархидону,7 који је био

у пријеме блажене успомене Хонорија и
Аркадија, може велику и многу корист уве
сти у жиnљсље, и то присајединих овоме
труду, иако се нска од тих правила односе
на живот и устројење тих мјеста, док нека
казују о ономе што је уређено као опште
и посебно, и која се могу показати као су
протна већ постојећим (правилима) у дру
гим областима. Међу таквима, и ово су, на
примјер, заповиједили: да чтечеви и појци
који се приводе у клир, тј. поповство, прије
таквога постављења треба на сваки на
чин да се уздрже од својих законитих жена
које су се сјединиле с њима. Ово код нас
није заповијешћу, но по вољи тих лица, тј.
гужа и жене појединачно, и ово уздржање

је ради богољубивог живљења или непо
рочног сједињења, чиме се и брачна част
утемељује, што не може изазвати никакав
праведан приговор.

Сматрао сам за добро да се заједно по
мене и оно што је побожно изречено од
неких Светих Отаца, нарочито у посла
ницама, у питањима и одговорима, што
на неки начин може дати основу правила.
Није ми непознато да су Василије Велики
и Григорије сматрали да правилима тре
ба именовати и поштовати и оне послани
це које не само један него сабрани Оци,

. .заједничком вољом и трудом заповиједише.
Таква учитељска излажења схватам или као
нешто што је раније реченом на Саборима
било неопходно потребно и прилично дода
ти ради јасноће на неким (мјестима) која се
не сматрају за лако схватљива, или о неким
предметима потпуно необрађеним, који се

. . . .риЈеЧЈУ или по смислу не појављују у на-
писаним саборским питањима и главама. И
неки од таквих који су узмогли расуђивати о

(1 им) дешавањима. на основу поузданости
лина и духовне свјетлости, која дејством
Божјим сија у претходно поменутим, нс
само бсзгрсшан всh и веома похвалан суд
доносе.

Сложивши силу свега прикупљеног у
четрнаест наслова. и разлијеливши сва
ки од тих наслова на различита поглавља.
те тако сваком питању прикључивши
одговарајућу заповијест, чиме ћс ес доћи до
назива (правила), и рекавши II број бројним
ознакама, прегледно сам, како ми се чини,
према својим силама збирку начинио. Раз
лог због кога сам на овакав начин уредио
изложено - бројним ознакама како рекох
а не излажући на читање почетак сваког

. .поглавља - Јесте тај што нисам желио да
онај који буде имао потребу за различим
питањима, због једног правила написаног
у више наврата осјети досаду читајући

. .нити да Једно правило које се тиче многих
поглавља по нужди скраћујем и дробим на
више њих, као што су чинили неки у ста
рини, чиме бих од (стране) неких праведну
оптужбу своје дрскости на себе наметнуо.
Тамо гдје је постојала потреба за таквим
списима, грађанско законодавство односно
царске одлуке, а и од тога мало и сажето,
додао сам уз сродна, тј. одговарајућа цркве
на поглавља у засебном дијелу ових књига,
које су укратко заокружено излажење
начињено ради одговарајућег црквеног до
брог поретка од царских заповијести и од
тумачења премудрих мужева, које читао
це истовремено узводи на подсјећање и
њихово савршено испитивање.

Нека би с Богом. и уз молитве и помоћ све
тих, завршивши започети труд, понајприје
себи али и другима оно што је овде рече-
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110 било 1ш корнет, а у нади да, 11ако11 овога
свега, задобијсм плату (11а нсбссима).
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fаније наведени предговор имао је за

датак да обједини правила од времена када
се хришћанска проповијед апостолским
казивањем раширила по читавом свијету,
па све до Петога сабора. Што је обећано, на
доличан начин је и учињено. Обједињена
су правила тог Петог сабора и правила
донесена прије њега. Показа се да су још
неки други од светих мужева, након тог
времена, један по један на толику висину
добродјетељи узишли, да је (приређивач) и

. . .њихове вјеродостојне ријечи примио, при-
. .вео уЈеднако поштовање и заједницу са пра-

вилима, не одбацивши ни њихове трудове,
нити нарушавајући сродство са постојећим
списима светих правила.

Будући да у времену послије Петог сабо
ра у живљењу наста немало промјена, и како
се скупљаше нови свештени сабори због
различитих разлога, не упропаштавајући
дјела древних мужева - што су многи мно
го пута чинили па се, не могавши власти
тим радом постати познати, дрзнули да се
обогате и спотакли да крађом из туђих риз
ница однесу премудрост - ми се оних који
су нешто добро започели у животу и сти
димо и похвалу им приносимо, и сматрамо
да их тиме поштујемо што их слиједимо.
Чувајући неотуђивим дјела њихових на
пора, чак их и увећавамо, сједињујући оно
што је било послије њих са претходним.
И оно шго њима није дало вријеме које је
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недостајало, таквим додатком томе ми, нс
стварајући штету, колико јс до овог време
на показујемо цијело љихово трудољубљс,
ТЈ. дјело,

Зато и ове књиге у себи имају 0110 о чему
предговор говори, а по истоме садржају
и истом редослиједу садржаја као што
љубомудроваше, тј. уредише, они који
су били прије нас: и правила Шестог са
бора васељенског и још Седмог сабора
васељенског, који има звање други пут саз
ваног у Никеји, а иконоборачко безумље
разруши утврђујући не мало правила за
свештено живљење, те придружисмо оно
што је изречено на том сабору. Овоме смо
додали и правила сабора одржаног у Кон
стантиновом граду, који је именован као
Прво-други сабор, који се због некакве за
висти подиже, и свечасну цркву Светих
апостола учини слушалиштем онога што се
догађало. Ту су и правила сабора одржаног
послије ових, а који се састао зарад цркве
ног јединства, и потврдио и запечатио Са
бор у Никеји, и сваку јеретичку и раскол
ничку заблуду одбацио, те та правила при
додасмо правилима братских сабора. Ту су
и неке од законских одредби које су саглас
не са светим правилима. Овај труд сједини
претходно поменуте књиге, не држећи их
за недостојне новог излажења, и придружи
их свештеним ријечима.

Уколико неко има жељу да сазна вријеме
у које ово успјех да скупим, оно је бројено
тисућљетима узишло на шест, превазишло
га, и не заустављајући ток ни на тристотој
години доспјело у деведесет прво љето,
те под зракама сунца изведох приложено
дјело.
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1. глава. О богословљу, о правовјерној
вјери, о правилима и о постављењима. Пра
вило Светих Апостола 49, 50; Првог сабора
у Константинграду правило 1. и 5; Сабора
у Ефесу 7. правило; Сабора у Картагини
2. правило; Шестог васељенског сабора у
вријеме цара Јустинијана у Трулској пала
ти, правила 1, 73. и 81.

2. глава. О томе којих се правила треба
држати. Сабора у Халкидону 6. правило;
Сабора у Картагини 1. правило; Шестог
васељенског сабора у Трулској палати 2.
правило; Другог сабора у Никеји правило
1. и 2.

3. глава. О томе да је потребно чувати
и црквене обичаје што су усмено предати
као закон, и о томе да није потребно чува
ти заповијести Мојсијевог закона. Шестог
васељенског сабора окупљеног у вријеме
цара Јустинијана у Трулској палати у Кон
стантинграду 82. правило; Из Васили
ј еве Посланице Амфилохију правило 90. и
91.

4. глава. О томе да правила не обзнањује
један него сви епископи заједно. Светог
Василија 47. правило; Светог Григорија
Ниског 6. канон.

5. глава. О патријарсима и митрополи
тима и о тзв. првопрестолницима у Аф
рици. Светих Апостола 34. правило; Са
бора у Никеји правило 4, 6. и 7; Сабора у
Антиохији 9. правило; Сабора у Констан-

тинграду 2. и 3. правило; Сабора у Ефесу
8. правило; Сабора у Халкидону 9, 17. и 28.
правило; Сабора у Сардици 3, 4. и 5. прави
ло; Сабора у Картагини 17. и 39. правило·
Шестог васељенског сабора у Константин
граду, сабраног у Трулској палати. 36. и 39.
правило.

6. глава. О томе ко, које и гдје рукопола
же епископе или попове или ђаконе и све
клирике. О томе ако се постављени епископ
написмено одрекне епископства. Светих
Апостола Ј, 2. и 35. правило; Првог сабора
у Никеји 4. правило; Сабора у Антиохији
13, Ј 9. и 22. правило; Сабора у Лаодикији 5.
и 12. правило; Сабора у Ефесу 8. правило и
Епистола, тј. посланица Сабора онима који
су у Памфилији; Сабора у Сарлици 6. пра
вило; Сабора у Халкидону 28. правило; Са
бора у Картагини 13, 18,49,55.и98.прави
ло; Шестог васељенског сабора у Констан
тинграду, у Трулској палати, 33. и 37. пра
вило; Сабора што је по други пут одржан у
Никеји 2. правило; Сабора у Константин
граду, званог Прводруги, одржаног у Цркви
Светих Апостола, 16. правило; Посланица
сеоским епископима Василија Великог; Из
Посланице Домну Кирила Александријског
1. и 2. глава; Посланица онима у Либији и
Пентапољу Кирила Александријског 1. и 3.
правило; Из Објаве Теофила архиепископа
александријског 6. правило.

7. глава. О томе да не треба властелини
или (мноштво) људи да изабирају епископа
и постављају кога желе. Сабора уЛаодикији
13. правило; Седмог сабора, по други пут
окупљеног у Никеји, 3. правило.

8. глава. О насталим несугласицама,
тј. о онима који се расправљају око тога
како треба постављати епископе. Сабора у
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А11пюх11ј11 19. правило: Сабора у Картати
ш1 49. правило.

9. глава. () времену у току когаје потреб
но поставити епископа. Сабора у Халкидо
ну 25. правило.

1 О. глава. () томе да не треба никога
постављати за епископа или презвитера или
ђакона док не учини да хришћанима поста
ну сви они што су у дому његовом, Сабора
у Картагини 36. правило.

11. глава. () онима који долазе из светов
ног живота да се поставе за епископе. Са
бора у Сардици 11. правило; Сабора у Кон
стантинграду званог Прводруги, одржаног
у Цркви Светих Апостола, 17. правило.

12. глава. О томе како се странац, тј, не
знабожац, или болесник или новокрштени,
а који није неприличног живота, поставља
за епископа или клирика. Светих Апостола
80. правило; Сабора у Никеји 2, правило;
Сабора у Новој Кесарији 12, правило; Са
бора у Лаодикији 3. правило.

13. глава. О томе како се слободан епи
скоп поставља у слободну епископију. Са
бора у Антиохији 16. правило.

14. глава. О томе када ушкопљеник, или
. .неко са Тјелесном маном постаје епископ

или поп. Светих Апостола 21, 22, 77. и 78.
правило; Првог сабора у Никеји 1. прави
ло.

15. глава. О томе да је недопустиво оно
га који је ђавоиман постављати у клир. Све
тих Апостола 79. правило.

16. глава. О непокорноме свом епископу
који жели да га постави у виши чин. Сабора
у Картагини 31. правило; Светог Василија
1 О. правило.

17. глава. О епископу и о презвитеру
који су постављени а нису прихваћени од

житеља 01111х области, ини не хтјсдошс или
не могоше тамо отићи. Светих Апостола
36, правило; Сабора у Анкири 18. правило;
Сабора у Антиохији 17. и 18, правило.

18. глава. () томе да епископ који је на
умору не може умјесто себе постављати
онога кога жели. Светих Апостола 76. пра
вило; Сабора у Антиохији 23. правило.

19. глава. () томе да није допуштено у
малом граду или селу постављати еписко
па. Сабора у Лаодикији 57. правило; Сабо
ра у Сардици 7. правило.

20. глава. О томе да у једној области не
треба да буду два митрополита, као ни да у
једном граду буду два епископа или у два
града један епископ. Првог сабора у Никеји
8. правило; Сабора у Халкидону 1 О. и 12.
правило; Седмог сабора (другог у Никеји)
15. правило.

21. глава. О онима који постављају епи
скопе или попове или ђаконе из туђих обла
сти или туђих градова, а не из области које
су под њима. Светих Апостола 35. правило;
Сабора у Антиохији 13. и 22. правило; Са
бора у Ефесу 8. правило,

22. глава. О епископима и клирицима
који се постављају помоћу насиља власте
лина, и (на тај начин) држе цркве. Светих
Апостола 30. правило; Седмог сабора (дру
гог у Никеји) 3. правило.

23. глава. О томе да се не постављају
за епископе, презвитере и ђаконе они што
су у неподобним браковима или имају
љубавнице. Светих Апостола 17, 18. и
19, правило; Шестог васељенског сабора,
окупљеног у Трулској палати, 12. и 13. пра
вило; Светог Василија 12. правило,

24. глава. О епископима, презвитерима
и ђаконима који се постављају за новац,

и о онима који узимају бакрсњак или не
што друго од оних који приступају светом
Причешћу, Светих Апостола 29, правило·
Сабора у Халкидону 2. правило; Шестог
васељенског сабора у Копсгантинграду, у
Трупској палати, 22, и 23. правило; Седмог
васељенског сабора (другог у Никеји), 4, 5,
и 19. правило; Посланица Светог Василија
њему подвласним епископима; Послани
ца Адријану, папи римском од Тарасија,
архиепископа Константинграда; Послани
ца сусједним митрополитима од Генадија,
архиепископа Константинграда и сабора
њиме окупљеног.

25. глава. О томе да нема поновног
постављења епископу, презвитеру и ђакону
(у исти чин). Светих Апостола 68. правило;
Сабора у Картагини 48, правило.

26. глава. О томе да епископ, презви
тер или ђакон не треба да прелази из града
у град. Првог сабора у Никеји 15. и 16.
правило; Сабора у Антиохији 21. прави
ло; Сабора у Халкидону 5, 1 О и 20. прави
ло; Сабора у Сардици 1, 2. и 15. правило;
Сабора у Картагини 54. и 91. правило; Ше
стог васељенског сабора у Константингра
ду, у Трулској палати, 17, 18. и 20, прави
ло,

27. глава. О томе ако неко, павши у
гријех, буде постављен за презвитера. Са
бора првог у Никеји 19. правило; Сабора у
Новој Кесарији 9, правило; Светог Василија
27, правило; из Објаве Теофила архиепи
скопа александријског 4, 5. и 8. правило.

28. глава. О узрасту мушкараца и жена
што се постављају у клир, Сабора у Новој
Кесарији 1 l, правило; Сабора у Халкидону
15. правило; Сабора у Картагини 16. пра
вило; Шестог васељенског сабора у Кон-

стантинграду, у Трулској палати, 14. и 15.
правило,

29. 1 лава. О постављању сеоских епи
скопа. Када и како да служе Литургију или
некога да причесте, кога им доликује да
постављају, а кога не. Сабора у Анкири 13.
и 14. правило; Сабора у Новој Кесарији 13.
правило; Сабора у Антиохији I О. и Ј 1. пра
вило; Посланица Светог Василија сеоским
епископима, која јс 88. правило.

30. глава. О томе да само седам ђакона
треба да буде у саборној цркви, чак и ако
је велики град. Сабора у Новој Кесарији
15. правило; Шестог васељенског сабора
у Константинграду, у Трулској палати, 16.
правило.

31. глава. О томе ко су клирици или који
су из црквенога чина. Сабора у Лаодикији
24. правило.

32. глава. О томе да не треба постављати
у чин презвитера онога чиЈа Је жена учини
ла блуд с другим, и о томе када жена презви
тера учини блуд. Сабора у Новој Кесарији
8. правило.

33. глава. О томе да не треба постављати
клирике без наречења у којој цркви или ма
настиру ће служити. Сабора у Халкидону
6. правило.

34. глава. О обходницима9 или надзор
ницима и црквама што постоје по селима.
Сабора у Лаодикији 57. правило.

35. глава. О томе да су епископу одређе
ног града подређени клирици у старалиш
тима о убогим, у манастирима и у свим
црквама. Сабора у Халкидону 8. правило.

36. глава. О робовима који се постављају
за презвитере. СветихАпостола 82. правило.

37. глава. О ђаконисама, и о томе да се
жене не постављају за презвитерисе. Са-
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бора првог у Никеји 19. правило: Сабора у
Лаод11ю1ј11 11. правило; Сабора у Халкидо
ну 15. правило; Шестог васељенског сабо
ра у Ко11ста11пшrраду. у Трулској палати
14. правило.

38. г.гавџ. () гријесима који се постав-
љењем разрјешују. Сабора у Новој Кесарији
9. правило.

\' i;oJ':J cv тр11 1·м1(r
О подизању цркава, о свештеним сасуди-

ма, о прилозима, тј. о свим потребама које
у цркви постоје. О клирицима што су без
воље епископа постављени.

1. глава. () освећењу цркава што немају
юшти светих. Сабора у Картагини 6. и 84.

правило; Седмог васељенског (другог сабо
ра у Никеји) 7. и 17. правило.

2. тава. О свештеним сасудима и о свим
потребама које постоје у цркви. Светих
Апостола 73. правило; Сабора у Констан
тинграду, званог Прводруги, 1, 6. и 1 О. пра
вило; Посланица Домну Кирила, архиепи
скопа Александрије, 2. правило.

3. глава. О клирицима који се одлучују
од Саборне Цркве и без сагласности свога
епископа подижу цркве. Светих Апостола
31. правило; Сабора у Антиохији 5. прави
ло; Сабора у Картагини I О. правило; Ше
стог васељенског сабора у Константингра
ду, у Трулској палати, 31. правило; Сабора
у Константинграду, званог Прводруги, 12,
13, 14. и 15. правило.

3. гетш
\' ~ОЈОЈ t\' 22 гм,а
О молитвама, псалмима, читањима,

приношењу, и о ризама црквеника, и о
службама чтеца, појца и слуге.

1. Ј'ЈЈ:ша. () томе које молитве људима
приличи да чују и због чега се током молит
ве окрећемо к истоку. Сабора у Лаодикији
5. и 19. правило; Из Посланице светога
Василија Амфилохију о Светоме Духу, из
27. главе, тј. 90. правило.

2. шава. () томе ко, како и шта треба да
пјева или чиме се моле и шта читају. Све
тих Апостола 60. и 85. правило; Сабора у
Лаодикији 15, 17, 18, 19, 23. и 59. правило;
сабора у Картагини 24, 46. и 103. правило;
Шестог васељенског сабора у Константин
граду, у Трулској палати, 33, 63, 75. и 81.
правило; Седмог васељенског сабора (дру
гог у Никеји) 14. правило.

3. глава. () томе да сваке суботе треба
читати Јеванђеље уз друга писма. Сабора у
Лаодикији 16. правило.

4. глава. О светом приношењу, тј. о
служби и причешћу. Светих Апостола 3, 4.
и 31. правило; Првог сабора у Никеји 18.
правило; Сабора у Анкири 1. правило; Са
бора у Новој Кесарији 13. правило; Сабо
ра у Лаодикији 19. и 49. правило; Сабора
у Картагини 36, 41. и 47. правило; Шестог
васељенског сабора у Константинграду, у
Трулској палати, 23, 28, 32, 57, 58. и l О 1.
правило.

5. глава. О томе како клирици и обични
људи раздају мир. Сабора у Лаодикији 19.
правило.

6. глава. О расуђујућима, тј. о онима који
се гнушају да их причешћује свештеник
који има закониту жену. Сабор у Гангри 4.
правило.

7. глава. О томе да само свештеницима
доликује да се причешћују унутар олтара и
о томе да жене не треба да улазе у олтар.
Сабора у Лаодикији 19. и 44. правило; Ше-

стог васељснског сабора у Константингра
ду, у Трулској палати, 69. и 70. правило.

8. глава. () томе када треба да служе или
да некога причешћују сеоски епископи. Са
бора у Новој Кесарији 13. правило.

9. шава. О томеда ђакон не приноси, тј. не
чини проскомидију, нити даје причешће
презвитеру. Првог сабора у Никеји 18. пра
вило.

10. глава. О одеждама и службама чтеца,
појаца, слугу, тј. ипођакона и о томе да слу
гама не доликује да дају хљеб или благо
слове чашу. Сабора у Лаодикији 21, 22, 23,
25. и 43. правило; Шестог васељенског са
бора у Константинграду, у Трулској палати,
7, 23. и 27. правило; Седмог васељенског
сабора (другог у Никеји) 16. правило.

1 Ј. глава. О онима који обитавају у гра
довима а не причесте се током три седми
це. Сабора у Сардици 11. правило; Шестог
васељенског сабора у Константинrраду, у
Трулској палати, 80. правило.

12. глава. О онима који слушају Свето
Писмо и црквено појање а не сачекају зав
ршне молитве, и не причешћују се. Све
тих Апостола 8. и 9. правило; Сабора у
Антиохији 2. правило.

13. глава. О онима који су бјесомучни,
и да ли такве треба причешћивати или
не. Светих Апостола 79. правило; Светог
Тимотеја, архиепископа александријског, 3.
правило.

14. глава. О онимашто служе изван Сабор
не Цркве, и правећи засебне цркве сабирају
се. Светих Апостола 31. правило; Сабора у
Гангри 6 правило; Сабора у Антиохији 2. и
5. правило; Сабора у Лаодикији 58. прави
ло; Шестог васељенског сабора у Констан
тинграду, у Трулској палати, 31. и 59. пра-

вило.
15. rлава. () епископима и презвите

рима који са јсретицима или Јеврејима
заједничаре и моле ес, о онима што им

. . .
допуштају да служе и онима КОЈИ примају
њихову жртву. Светих Апостола I О, 45. и
46. правило; Сабора у Антиохији 2. прави
ло; Сабора у Лаодикији 33. правило.

16. глава. О томе да ес свето Причешће
умјесто благослова нс смије слати по сели
ма или по кућама. Сабора у Лаодикији 14.
правило.

17. глава. О томе да тијелима упокојених
не треба давати Причешће. Сабора у Карта
гини 18. правило; Шестог васељенског са
бора у Константинграду, у Трулској палати,
84. правило.

18. глава. О томе да жена током дана
очишћења не треба да се причешћује. Из
Посланице Василиду Дионисија, архи
епископа александријског, 2. глава; од
Тимотеја, архиепископа александријског, 7.
правило.

19. глава. Да не приличи службу држати
у цркви у присуству јеретика. Од Тимотеја,
архиепископа Александрије, 9. правило.

20. глава. Како је потребно причешћи
вати онога који се током сна оскврнио.
Посланица Василиду од Дионисија, архие
пископа Александрије, 4. глава; Тимотеја,
архиепископа Александрије, 12. правило.

21. глава. 1f вези са тиме како и када
приличи уздржавати се од своје жене због
причешћивања. Посланица Василиду од
Дионисија, архиепископа Александрије,
3. глава; Тимотеја, архиепископа
Александрије, 5. и 13. правило.

22. глава. hако вршити принос, тј.
служити за некога ко самога себе уда-
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ви или закоље. Тимотеја. архиепископа
Александријс. 14. правило.

{ ПЈ{11/i1,
1 t;O}lJ ]1 Г( )'i\,IKII

О оглашенима, о онима којн се вјери
поучавају, 11 о светом крштељу.

1. глава. () томе да не приличи послије
друге недјељс светог и Великог поста при

гати ради крштења. Сабор у Лаодикији, 45.

правило.
2. глава. () заклињачима. Сабор у

Лаодикији, 26. правило.
3. глава. О томе како приличи вршити

Крштење. Светих Апостола 49. и 50. пра
вило; Шести васељенски сабор у Констан
тинграду, у Трулској палати, 59. правило.

4. шава. О томе да оне који треба да буду
крштени морамо поучавати и да треба да
исповиједају вјеру. Сабор у Лаодикији, 46.
и 47. правило; Шести васељенски сабор у
Константинграду, у Трулској палати, 78.
правило.

5. глава. О томе како треба крстити оне
који не знају да ли јесу или нису крштени.
Сабор у Картагини, 73. правило; Шести
васељенски сабор, у Константинграду, у
Трулској палати, 85. правило.

6. глава. О томе да не треба крштавати
тијела умрлих. Сабор у Картагини, 18. пра
вило.

7. глава, О онима који су прије крштења
сагријешили, о онима који гријеше као
оглашени, Сабор у Никеји, 14. правило; Са
бор у Анкири, 12. правило; Сабор у Новој
Кесарији, 5. правило; Светог Василија 20.
правило; Објава Теофила, архиепископа
александријског, 5. правило; Посланица
епископима у Либији и Пентапољу од Ки
рила, архиепископа Александрије, 4. пра-
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вило.
8. глава. О епископима и презвитерима

који прихватају јеретичко крштсње. Светих
Апостола 46. правило.

9. глава, О онима који током болести
примају крштење. Сабор у Новој Кесарији,
12. правило; Сабор у Лаодикији, 47. пра
вило; Сабор у Картагини, 45. правило;
Тимотеја, архиепископа Александрије, 4.
правило.

1 О. глава. О женама које се крштавају
имајући дијете у утроби. Сабор у Новој
Кесарији, 6. правило.

11. глава. О томе да се послије крштења
чини миропомазање. Сабор у Лаодикији,
48. правило.

12. глава. О справљању светог помазања,
тј. мира. Сабор у Картагини, 6. правило.

13. глава. О онима који неправилно по
други пут крштавају, о онима што безбож
не, тј. јеретике не крштавају. Светих Апо
стола 46, 47, 50. и 51. правило.

14. глава. О томе који се међујеретицима
крштавају када прилазе правој вјери, а
који се међу њима само миром помазују.
Први сабор у Никеји, 19. правило; Са
бор у Лаодикији, 7. и 8. правило; Сабор у
Константинграду први, 7. правило; Ше
сти васељенски сабор у Константингра
ду, у Трулској палати, 95. правило; Седми
васељенски сабор (други у Никеји), 8. пра
вило; Светог Василија 47. правило.

15. глава. Какотреба бјесомучног кршта
вати или онога који је умно поремећен
због болести. Тимотеја, архиепископа
александријског, 2. и 4. правило.

16. глава. Да жену не треба крштавати
у дане очишћења. Тимотеја, архиепископа
александријског, 6. правило.

17. глава, lllтa ако се оглашени приче
сти прије крштеља. Тимотеја, архисписко
па александријског, 1. правило.

5. П'flllfl,
у Ј;ОЈОЈ су трн 1·л,шt
О немарнима према цркви и онима КОЈИ

не долазе током појања и молитве, онима
што се гнушају помена светих, тј. празни
ка, о онима који једу у храму и о трпезама.

1. глава. О онима који уче да се прези
ре црква и да се не долази у њу у вријеме
појања и молитве, онима који се гнушају
помена светих, тј. празника. Сабор у Ган
гри, 5. и 20. правило; Шести васељенски
сабор, у Константинграду, у Трулској пала
ти, 76, 80. и 97. правило.

2. глава. О томе да не приличи прави
ти трпезе и јести унутар цркве. Сабор у
Лаодикији, 28. правило; Сабор у Картаги
ни, 42. правило; Шести васељенски сабор у
Константинграду, у Трулској палати, 74, 76.
и 97. правило.

3. глава. О онима што се гнушају и хуле
на агапе, о онима који не долазе на трпезе
(љубави) које припремају хришћани у дане
спомена светих или зарад нечега другог
Божје ради љубави, о томе да такву храну
не треба носити кући него је јести гдје је и
постављена. Сабор у Гангри, 11. правило;
сабор у Лаодикији, 27. правило.

6. ГfflШI
у КОЈОЈ су ·rp11 гллк~
О приношењу плодова у Цркву, ко треба

да прима и раздаје плодове, о онима који
нешто од цркве узимају, тј. восак, тамјан
или уље, о онима који живе у свештеним
мјестима а гријех чине.

1. глава. О приношењу плодова. Све-

тих Апостола 3, 4. и 71. правило; Шестог
васељенског сабора у Константинграду, у
Трулској палати, 28, 57, 79. и 99. правило·
из Посланице Домну Кирила. архиеписко
па александријског, 2. правило.

2. глава. О томе ко треба ,1а прима или
да даје плодове, о онима који узимају не-

. .што из цркве, ТЈ. восак. тамјан или уље, о
онима који живе у свештеним мјестима а
гријех чине. Светих Апостола 72. правило;
Сабор у Гангри, 7. и 8. правило; Из Објаве
Теофила, архиепископа александријског. 8.
и l О. правило.

3. глава. О онима који принос доносе у
јеврејске зборнице или незнабожачки храм.
Светих Апостола 71. правило.

7. ГћlШ1,
у КОЈОЈ ]( Ш'Г гллкл
О посту, светој Четрдесетници, Пасхи,

Пентикости, тј. Педесетници, о недјељи и
суботи и кољенопреклоњењу.

1. глава.() посту и томе шта јесте а шта
није допуштено чинити током Четрдесет
нице. Светих Апостола 64. и 69. правило;
Сабор у Гангри 18. и l 9. правило; сабор у
Лаодикији 49, 50, 51. и 52. правило; Шести
васељенски сабор, у Константинграду, у
Трулској палати, 29, 52, 55, 56. и 89. прави
ло; Петра, архиепископа Александрије. 14.

правило.
2. глава. () онима од болести немоћним

који не могу постити све дане свете Пас
хе, а то су дани Страсне седмице. Тимотеја
архиепископа Александрије, 8. и 10. прави
ло.

3. глава.() дану и часу светог Васкрсе
тј. Великог дана, о навечерју Рођења Xr
стовоr и светог Богојављења. Светих А
стола 7. правило; Сабора у Антиохији



правило; Сабора у Картаг111111 74. правило;
Шес П1 васељенски сабор у Константин
граду, у Трулској палати, 89. правило; По
сланица Василиду Д11он11с11ја. архиеписко
па александријског; Објава о Богојављењу
Теофила, архиепископа александријског. 1.
правило.

4. глава. О томе да недјељом не приличи
да буде позоришта и игара, да се недјељом
кољена не преклањају, тј. не поклања се до
земље и да тада нема поста, као ни у дане
Педесетнице. о томе да према околностима
живота треба празновати недјељу, У суботу
не празновати него чинити што је потреб
но и не постити уопште, и суботом чита
ти Свето Писмо. Први сабор у Никеји 20.
правило; Сабор у Лаодикији, 29. правило;
Сабор у Картагини, 61. правило; Шести
васељенски сабор у Константинграду, у
Трулској палати, 19, 66. и 89. правило; Пе
тра, архиепископа Александрије, 14. прави
ло; Објава о Богојављењу Теофила, архие
пископа Александрије.

5. глава. О томе зашто чинимо
кољенопреклоњења и о томе зашто то не
чинимо недјељом и током Педесетнице, о
томе зашто се окрећемо к истоку и о разли
читим заповијестима, списима и књигама,
Сабор у Картагини 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115. и 116. правило; Светог Василија
15, 16. и 90. правило.

8. Гf1ЮН1
\1 t;OJO] ]1 19 l'i\JКJ\

О (црквеним) областима, о томе како
треба да живе епископи и клирици, како
и гдје могу одлазити, о саборима који се
окупљају сваке године, о гостопримству, о
учењу, писмима мира и постављења, о томе
које свјетовне послове они могу да чине, о
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томе да свсштспици треба да се међусобно
ПОШТУЈУ·

I. глава. О областима које јс цар додјелио
обновљеним градовима. Сабор у Халкидо
ну 17. правило; Сабор у Картагини 53, 56,
и 71. правило; Шести васељенски сабор у
Константинграду, у Трулској палати, 25, 35,
36, 37, 38. и 39. правило.

2. глава. О томе да се не допушта епи
скопима и клирицима да одлазе у друге
предјеле и тамо живе. Светих Апостола 14, и
15. правило; Сабор у Анкири 18.
правило; Сабор у Антиохији 3, 13. и 22.
правило; Сабор у Лаодикији 41. и 42.
правило; Други васељенски сабор у
Константинграду 2. правило; Сабор у
Халкидону 13. и 23. правило; Сабор у
Сардици 3, 12, 13, 16, и 17. правило;
Сабор у Картагини 23, 72. и 75. правило;
Шести васељенски сабор у Константин
граду, у Трулској палати, 17, 18. и 20. пра
вило; Седми васељенски сабор (други
сабор у Никеји), 1 О. правило; Сабор у Кон
стантинграду звани Прводруги, 16, прави
ло.

3. глава. О томе да епископ треба да зна
разлог зашто неки епископи пролазе кроз
његову област. Сабор у Сардици, 21, пра
вило.

4. глава. О епископима и клирицима
који долазе пред цара или бољаре. Сабор у
Антиохији 11. и 12. правило; Сабор у Сар
дици 8, 9, 10. и 21. правило; Сабор у Карта
гини 104. и 106. правило,

5. глава. О томе како треба примати оне
што од некуд долазе, о мирним писмима и
писмима постављења, тј, граматама. Све
тих Апостола 12, 13. и 31. правило; Сабор
у Антиохији 7, 8, и 11. правило; Сабор у

Лаодикији 41. и 42, правило; Сабор у Хал
кидону 13. правило; Сабора у Сардици I О.
правило; Сабора у Картагини 23. правило;
Шестог васељенског сабора у Константин
граду, у Трулској палати, 17, правило.

6. глава. () разликовању писама мирних
и постављења, тј. грамата. Сабор у Халки
дону 11. правило; Сабор у Картагини 106.
правило.

7. глава, О томе коме епископи треба да
помажу, о епископима и клирицима који не
дају што је потребно убогим црквеницима.
Светих Апостола 59, правило; Сабор у Сар
дици ?.,правило.

8. глава. О саборима и онима који не до
лазе на њих. Светих Апостола 37. правило;
Први сабор у Никеји 5. правило; Сабор у
Антиохији 20. правило; Сабор у Лаодикији
40. правило; Сабор у Халкидону 19. прави
ло; Сабор у Картагини 18, 74, 77. и 95. пра
вило; Шести васељенски сабор у Констан
тинграду, у Трулској палати, 8. правило;
Седми васељенски сабор (други у Никеји),
6. правило.

9. глава. О томе да епископима и пре
звитерима не приличи да дјеци све на вољу
препуштају и да имају потпуно самовлашће.
Сабор у Картагини 35. правило.

1 О. глава. О томе како епископи враћају
и узимају мјеста која јеретици држе. Сабор
у Картагини, 121, правило.

11. глава. О томе да чтеци и појци не тре
ба да се поклањају простим људима. Сабор
у Картагини, 17. правило.

12. глава. О епископима који јеретике
не враћају у праву вјеру, о епископима и
презвитерима који не поучавају народ, о
томе да ће епископ пред Богом одговара
ти за повјерени му народ, о томе када се

свсштсниџи одлучују од Причешћа због
сагрешења народа. Светих Апостола 36,
39. и 58. правило; Сабор у Картагини 123.
и 124. правило; Шести васељенски сабор
у Константинrраду, у Трулској палати, 19.
правило.

13. глава. () епископима и презвите
рима који се баве свјетовним пословима
или изнајмљивањем, препродавањем или
надзирањем туђе користи. Светих Апосто
ла 6. и 81. правило; Сабор у Халкидону 3.
правило; Сабор у Картагини 16. правило;
Седми васељенски сабор (други у Никеји)
l О. правило; Сабор у Константинграду зва
ни Прводруги, l l. правило.

14. глава. О томе да епископи у свом дому
не треба да имају жене. Исто да не чине ни
презвитери који су без жене, нека не држе
туђе жене ни под изговором рада. Први са
бор у Никеји 3. правило: Шести васељенски
сабор у Константинграду, уТрулској палати,
5. правило; Седми васељенски сабор (дру
ги у Никеји), 18. правило; Светог Василија
87. правило, тј. Посланица Григорију пре
звитеру.

15. глава. О томе како епископи и пре-
звитери са уздржањем да одлазе код жена.
Сабор у Картагини 38. правило; Седми
васељенски сабор (други у Никеји), 22.
правило.

16. глава. О томе да презвитеру и
ђакону не приличи да су на свадби оно
га који се други пут жени. Сабор у Новој
Кесарији 7. правило; Тимотеј, архиепископ
александријски, 11. правило.

17. глава. О томе да клирици не чине
ништа без благослова свогепископа. Светих
Апостола 39. правило; сабор у Лаодикији,
57. правило.
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18. тава. О томе да клирици нс треба да
ес договарају да праве пирове 11т1 забаве.
Сабор у Лаодикији 55. правило.

19. глава. () началству епископа прс-

rа времену посвећења и како да клирици
сједе, тј. презвитери II ђакони, и како да се
међусобно поштују. Први сабор у Никеји
18. правило; Сабор у Лаодикији 20. и 56.
правило; Сабор у Картагини 87. и 90. пра
вило: Шести васељенски сабор у Констан
тинграду, у Трулској палати, 7. правило.

9. ГРi1Ш1
\' КОЈОЈ Jf 39 г11лк11
О сагрешењима, суду епископима и кли

рицима, о одлучењу, о извргнућу, о покајању
и о томе којн гријеси се разрјешавају при
постављењу.

1. глава. О томе ко и какви оптужују епи
скопе, презвитере и ђаконе. Светих Апо
стола 74. правило; Шестог васељенског
сабора у Константинграду, у Трулској па
лати, 6. правило; Сабор у Халкидону 9. и
21. правило; сабор у Картагини 8, 11, 12,
14, 15, 19, 20, 30, 128, 129. и 130. правило;
Посланица Домну Кирила, архиепископа
Александрије, 1. правило.

2. глава. О томе колико и каквих свједока
је потребно да свједоче против епископа
или клирика. Светих Апостола 75. прави
ло; Сабор у Халкидону 21. правило; Сабор
у Картагини 59, 128, 129, 130, 131, 132. и
138. правило.

3. глава. О томе ако неко почне клеветати
и говорити о многим сагрешењима клири
ка, и ако не поткријепи нити добро изнесе
прву оптужбу због које је почео говорити.
Сабор у Картагини 130. правило.

4. глава. О клирицима који су непокор-

ни својим епископима. о спископима који
. . .прихватају оне КО.ЈС ЈС њихов епископ из-

вргнуо или су одлучени из своје заједнице.
Сабор у Антиохији 5. и 6. правило; Сабор у
Картагини 9, 29, 62, 79. и 122. правило.

5. глава. {) расправама и суђењима епи
скопима и клирицима. Светих Апостола 74.
правило; Сабор у Антиохији 14. и 15. пра
вило; Сабор у Халкидону 9. и 17. правило;
Сабор у Сардици 3, 4, 14. и 16. праnило;
Сабор у Картагини 15, 28, 120, 122. и 125.
правило.

6. глава. О испитивању и истраживању
суда епископима и клирицима. Сабор у
Антиохији 6. правило; Сабор у Сардици 3,
4, 5, 11. и 16. правило; сабор у Картагини
11, 15, 96. и 125. правило.

7. глава. О томе ако епископ који има
расправу са другим епископом, и не суди се
пред многим епископима, већ се (својим)
рукама, тј. сам, постара за себе. Сабор у
Картагини 120. правило.

8. глава. О томе када епископ који има
расправу са другим епископом може да про
тив њега покрене суд пред градском власте
лом. Сабор у Картагини 48. правило.

9. глава. О епископима и клирицима који
су неправедно прогнани из СВОЈИХ цркава.
Сабор у Сардици 14, 18. и 19. правило.

10. глава. О одлученима и извргнути
ма из Цркве и од светог заједничарења.
Светих Апостола 12, 13, 32, 50, 51,
52. и 53. правило; Првог сабора у Нике
ји 5, 10, 13. и 16. правило; Сабора у Анти
охији 5. и 6. правило; Сабора у Лао
дикији 35. и 36. правило; Сабора у
Халкидону 4. и 16. правило; Сабора у
Сардици 13. и 14. правило; Сабора у Карта
гини 65. правило; Шестог васељенског са-
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бора у Константинграду, у Трулској палати
21. правило.

11. гл ана. О томе за које кривице епископ
или клирик или свјетовњак бива одлучен од
светог зајсдничарења, о томе како се епи
скоп, оптужен и оклеветан, писмено одриче
епископије, и о томе да извргнутог еписко
па, био он крив или не, не треба сводити
У чин презвитера. Светих Апостола 5, 8, 9,
1 О, 12, 13, 15, 16, 24, 36, 44, 45, 48, 54, 56,
57, 58, 59, 65, 67, 71, 72, 73, 76. и 84. прави
ло; Сабор у Халкидону 29. правило; Сабор
у Анкири 18. правило; Сабор у Картагини
8 8. правило; Сабор у Новој Кесарији l. пра
вило; Посланица Домну Кирила, архиепи
скопа Александрије, 1. и 3. глава.

12. глава. О томе да онолико времена ко
лико епископ не заједничари с оним кога је
неправедно свезао и одлучио, толико вре
мена други епископи не заједничаре са тим
(епископом) по одлучењу, Сабор у Карта
гини 133. и 134. правило.

13. глава.() томе колико епископа обавља
извргнуће епископа, и да један епископ не
треба сам пресуду да доноси, тј. да презви
тера или ђакона не извргава по сопственом
нахођењу. Светих Апостола 74. правило;
Сабор у Картагини 12, 20. и 108. правило;
Главе о Агапију и Ваrадију.

14. глава. Због којих се разлога извргава
епископ или клирик. Светих Апостола 3, 5,
6, 7, 11, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 40, 42, 44,
45, 46,47,49,50, 51,52, 53, 55, 59, 62,63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 83. и 84. прави
ло; Први сабор у Никеји 2, l О. и 17. прави
ло; Сабор у Анкири 10, 14. и 18. правило;
Сабор у Новој Кесарији l. правило; Сабор
у Антиохији l, 3, 4, 5. и 13. правило; Сабор
у Ефесу 2. правило; Сабор у Халкидону 2,

18. и 27. правило; Сабор у Сарлици 21. пра
вило; Шести васељенски сабор у Констан
тинграду, у Трулској палати, 3, 4, 6. 9, 1 О,
11, 86. и 97. правило.

15. глава. ~) томе због којих кривица ће
нско бити и одлучен и извргнут, или одбијен
од општења, или одсјечен О.Ј. Цркве. Светих
Апостола 28, 29, 30. и 65. правило.

16. глава. ~ томе због којих разло
га бива проклет епископ или клирик или
свјетовњак. Сабор у Гангри 20. правило; са
бор у Халкидону 2. и 7. правило: Послани
ца Григорију презвитеру Светог Василија.
87. правило.

17. глава. О томе да нс треба два пута
кажњавати, тј. одлучити и извргнути. Све
тих Апостола 25. правило; Светог Василија
3, 32. и 51. правило.

18. глава. О томе због чега неко бива
сасвим извргнут. Светих Апостола 28, 51.
и 62. правило; Сабор у Антиохији 4. пра
вило; Сабор у Лаодикији 36. правило: Ше
сти васељенски сабор у Константинграду. у
Трулској палати, 21. правило.

19. глава. О томе када епископи или кли
рици код неких прегрешења задржавају
право свештеничког сједења и стајања,
а бивају лишени свештенослужења и
осталог таквог. Сабор у Анкири 1. и 2.
правило; Сабор у Новој Кесарији 1. и 9.
правило; Шести васељенски сабор у Кон
стантинграду, у Трулској палати. 3. и 26.
правило; Светог Василија 27. и 69. прави-
ло.

20. глава. О томе да не треба вјеровати
епископу КОЈИ против свог клирика гово
ри да му је насамо исповиједио гријех због
кога није достојан служења. Сабор у Карта
гини, 133. правило.
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21. глава. ~) епископима II клирицима који
једу месо у крви 11т1 које су звјери јеле или
нских угинулих животиња. Светих Апосто
ла 63. правило; Сабор у Анкири 3. правило;
Шести васељенски сабор у Константингра
ду, у Трулској палати, 67. правило.

22. глава. О томе да епископи, презви
тери, ђакони и сви који се дотичу свеш
тених сасуда и покривала у то вријеме да
се удаљују од жена својих. Сабор у Кар
тагини 3, 4, 25, 70. и 71. правило; Шести
васељенски сабор у Константинграду, у
Трулској палати, 12. и 13. правило.

23. глава. О епископима и клирицима
који се изругују над немоћнима. Светих
Апостола 57. правило.

24. глава. О епископима и клирицима
који сами себи одсјецају дјетородни уд.
Светих Апостола 23. правило; Први сабор
у Никеји 1. правило; Сабор у Константин
граду звани Прводруги, 8. правило.

25. глава. О епископима и клирици-
. .ма КОЈИ су од вјере отпали и учинили

жртвоприношење идолима, о врачарима,
бајачима, звјездознанцима 10 и предска
зивачима, и о гатањима, и о тровању, и о
амајлијама (предметима против чаролија),
тј. онима који их праве. Светих Апостола
62. правило; Светог Апостола Павла 9. пра
вило; Сабор у Анкири, 1. и 2. правило; Са
бор у Лаодикији, 36. правило.

26. глава. О епископима и клирицима
који некога ударају или их туку до смрти.
Светих Апостола 27. и 66. правило; Сабо
ра у Константинграду званог Прводруги, 9.
правило; Светог Василија 55. правило.

27. глава. О епископима и клирицима који
се коцкају, глуме, опијају се, лове, одлазе
у позоришта, гледају представе, пљачкају
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гробове, краду, куну ес Божјим именом,
узимају камату, мито, или на нски други 11а-
1ш11 неприлично и срамно стичу себи до
битак. Светих Апостола 25, 43. и 44. пра
вило; Светог Апостола Павла 13. правило;
Првог сабора у Никеји 17. правило; Сабор
у Лаодикији 4. и 54. правило; Сабор у Кар
тагини 5. и 17. правило; Шести васељенски
сабор у Константинграду, у Трулској пала
ти, 9, 1 О, 23, 24, 50. и 51. правило; Седми
васељенски сабор (други у Никеји), 4. пра
вило; Светог Василија 1 О, 14, 17. и 29. пра
вило.

28. глава. О онима што се гнушају бра
ка, вина или меса. Светих Апостола 51. и
53. правило; Сабор у Анкири, 14. правило;
Шести васељенски сабор у Константингра
ду, у Трулској палати, 13. и 30. правило.

29. глава. О достојним, допуштеним и
забрањеним браковима. О томе да је по
требно питати чтеце и појце онда када
напуне 14 или 16 или 17 година живота
хоће ли ступати у брак. О љубавницама,11

о блуду и о прељуби. Светих Апостола
17, 18, 19, 25. и 26. правило; Сабор у
Анкири 1 О. правило; Сабор у Новој Кеса
рији 1, 9. и I О. правило; Сабор у Халкидону
14. и 15. правило; Сабор у Картагини 16.
правило; Шести васељенски сабор у Кон
стантинграду, у Трулској палати, 3, 4, 6,
12, 13, 97, 98. и 50. правило; Светог Васи
лија 3, 6, 69. и 70. правило; Из Објаве Тео
фила, архиепископа Александрије, 4. и 5.
правило.

30. глава. О отимачима жена ради бра
ка. Светих Апостола 67. правило; Сабор у
Анкири 11. и 25. правило; Сабор у Халки
дону 27. правило; Шести васељенски сабор
у Константинграду, у Трулској палати, 92.

правило; Из Објаве Теофила, архиепископа
александријског, 3. правило.

31. глава. () свештеницима, тј. клирици
ма који се са женама скупа купају у бањама.
Сабор у Лаодикији ЗО. правило; Шести
васељенски сабор у Констаитинграду, у
Трулској палати, 77. правило.

32. ~лава.() епископима и клирицима који
остављају свој чин и опет постају обични
људи, прихватајући се достојанстава, вла
сти, или војничког позива. Светих Апосто
ла 83. правило; Сабор у Никеји 12. прави
ло; Сабор у Халкидону 7. правило.

33. глава. () онима који знају за кривицу
неких, а о томе нису рекли епископу. Све
тог Василија ЗО. и 71. правило.

34. глава.() томе да треба извргнути кли
рика који бива некоме јемац. Светих Апо
стола 20. правило.

35. глава, О клирицима који једу по крч
мама или странопријемницама.12 Светих
Апостола 54. правило; Сабор у Лаодикији
24. правило; Сабор у Картагини 40. прави
ло; Шести васељенски сабор у Константин
граду, у Трулској палати, 9. правило.

36. глава. О клирицима који се ругају
цару или епископу, или властелину, или
бољару, или презвитеру. Светих Апостола
55, 56. и 84. правило.

37. глава. О онима који склапају зле
уроте, и окупљају се и заклињу како да
једнодушно некоме учине зло. Сабор У
Халкидону 18. правило; Сабора у Картаги
ни 53. правило; Шести васељенски сабор
у Константинграду, у Трулској палати, 34.
правило.

38. глава. О томе које гријехе
рукоположење, односно постављење
разрјешава. Сабор у Новој Кесарији, 9. пра-

вило.
39. глава. () покајању и ко јс све достојан

да онима који се кају даје опроштај и
разрјешење, као и о томе да је презвите
ру допуштено да скраћује епитимије. тј.
запрећења. Светих Апостола 52. правило;
Сабор у Никеји 11. и 12. правило; Сабор у
Анкири 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. правило; Са
бор у Новој Кесарији 2. правило; Сабор у
Лаодикији 2. правило; Сабор у Картагини 6.
7, 27, 43 и 45. правило; Шести васељенски
сабор у Константинграду, у Трулској пала
ти, 102. правило; Светог Григорија Ниског
4, 7. и 8. правило; Светог Василија 5, 34, 74
75, 76, 82. и 84. правило.

10. Гћ111~
\' КОЈОЈ JL ОСdЛ\ ГЛЈК.,\

О управљању црквеним иметком и о
личној имовини епископа.

1. глава. О томе да треба постављати еко
нома из клира саборне цркве. Сабор у Хал
кидону 26. правило; Седми васељенски са
бор (други у Никеји), 11. правило; Из Објаве
Теофила, архиепископа Александрије, 9.
правило.

2. глава. О управљању црквеном имови
ном. Светих Апостола 38, 40. и 41. прави
ло; Сабор у Антиохији 24. и 25. правило;
Посланица Домну Кирила, архиепископа
Александрије, 2. глава; Из Објаве Теофила,
архиепископа Александрије, l О. правило.

3. глава. () имовини Цркве којој епископ
умре. Сабор у Анкири, 15. правило; Сабор у
Халкидону, 25. правило; Шести васељенски
сабор у Константинграду, у Трулској пала
ти, 35. правило.

4. глава. () продаји и отуђењу црквене
имовине. Светих Апостола 38. и 73. пра
вило; Сабор у Анкири, 15. правило; Седми
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васељенски сабор (други у Н11кеј11). 12. пра
вило: Сабор у Картагини 26. 11 33. правило:
Посланица Домну Кирила, архиепископа
Алсксандријс. 2, правило,

5. глава. О стицању имовине епископа,
оно што клирик стекне послије постављења.
Сабор у Картаг111111. 32. правило; Сабор у
Констанпшrраду. звани Прводруги, 7. пра
вило.

6. глава. () личној имовини епископа
која није црквена, о томе да епископ треба
да има начињено завјештање. Светих Апо
стола 40. правило; Сабор у Антиохији, 24.
правило; Сабор у Халкидону, 22. правило;
Сабор у Сардици, 14. правило; Сабор у Кар
тагини, 22. и 82. правило,

7. глава. О томе да Цркве Божје што су
међу варварима треба да се управљају по
обичајима што смо им ми предали и којих
се ми држимо. Другог васељенског сабора у
Константинграду, 2. правило; Сабор у Хал
кидону, 28. правило; Шести васељенски са
бор у Константинграду, у Трулској палати,
27. и 29. правило.

8. шава. О томе да епископ или клирик
никакав дар не дају јеретику или да му не. . .повјеравају чување драгоцјености макар му
били и род. Сабор у Картагини, 22. и 81.
правило.

1t IЋlllf1
\' КОЈО] ]( 16 ГЛдКА

О манастирима, монасима, тј. црнорис
цима.

1. глава. О устројењу манастира и о томе
да они никако не треба да буду свјетовна
обитавалишта или да су под свјетовном
влашћу, и о монасима. Сабор у Халкидо
ну, 4. и 24. правило; Шести васељенски
сабор у Константинrраду, у Трулској пала-
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ти, 49. правило; Сабор у Константингра
ду звапи Прводруги, 1, и 7. правило; Сед
ми васељенски сабор (други у Никеји), 13.
правило.

2. глава. О онима који постају игумани
или клирици из других манастира. Сабор у
Картагини, 8 I. правило; Седми васељенски
сабор (други у Никеји), 2 I. правило,

3. глава. О робовима који примају по
стриг, или под изговором побожности
вријеђају своје господаре и не служе им,
Сабор у Гангри, 3. правило; Апостола Пав
ла 2. правило; Сабор у Халкидону, 4. пра
вило; Шести васељенски сабор у Констан
тинграду, у Трулској палати, 83. правило,

4. глава. О томе да се монасима не
дозвољава да излазе без разлога из мана-

. .стира или да врше свјетовна дјела, и о томе
да су монаси потчињени епископу Сабор
у Халкидону, 3, 4, 8. и 23, правило; Шести
васељенски сабор у Константинграду, у
Трулској палати, 41, 42, 43, 45, и 46. прави
ло; Сабор у Константинграду звани Прво
други, 2, 3, 4, 5. и 6. правило.

5. глава. О томе да је монасима недосто
јно да се жене или да са женама, као са се
страма, у истом обитавалишту живе, нити
да жене које су се завјетовале Господу да
ће бити у дјевсгвсности, обитавају у истом
дому са обичним женама или са мушкарци
ма. Сабор у Анкири, 19. правило; Сабор у
Халкидону, 16. правило; Шести васељенски
сабор у Константинграду, у Трулској пала
ти, 44, и 47. правило; Светог Василија 19,
20, и 60. правило.

6. глава. О монасима који чине уротуради
, ,

злочињења и дају заклетву да Једнодушно
некога повриједе и оштете. Сабор у Халки
дону, 18. правило; Шести васељенски са-

бор у Констаптииграду, у Трулској палати
34. правило,

7. глава. О томе да монаси не треба
да се купају са женама у бањи. Сабор у
Лаодикији, ЗО, правило; Шести васељенски
сабор у Константинграду, у Трулској пала
ти, 77. правило.

8. глава. О чувању свештених
дјевственица. Сабор у Картагини, 44. пра
вило; Шести васељенски сабор у Констан
тинграду, у Трулској палати, 46, 47. и 48.
правило; Седми васељенски сабор (други у
Никеји), 18, 20. и 22. правило,

9. глава. О напаствовању свештених
дјевственица. Шести васељенски сабор у
Константинграду, у Трулској палати, 4. пра
вило; Светог Василија 18, 20. и 60. прави
ло.

1 О. глава. О животном узрасту дјевојака
које желе да се замонаше, и о томе ко се
назива дјевственицом. Сабор у Картаги
ни, 12 7. правило; Шести васељенски сабор
у Константинграду, у Трулској палати, 40.
правило; Светог Василија, 18. правило,

11. глава. О монасима и клирици
ма који се враћају свјетовним послови
ма те примају власт и достојанства или се
обучавају за војнике. Првог васељенског
сабора у Никеји, 12. правило; Сабор у Хал
кидону, 7. правило; Посланица епископима
у Либији и Пентапољу Кирила, архиепи
скопа Александрије, 2, правило.

12. глава. О онима који носе монашку
одјећу и осуђују оне који носе обичну и
брачну одјећу. Сабор у Гангри, 12. прави
ло.

13. глава. О женама које под изговором
побожности носе мушку одјећу. Сабор У
Гангри, 13. правило.

14. глава, () томе да жене нс треба да

подкраhују косу због богопоштовања. Са
бор у Гантри, 17, правило.

15. rлава. () онима који зарад бого
поштовања неће да чувају и хране сво
ју дјецу, одјеци која неће да се брину о роди
тељима. Сабор у Гантри, 15, и 16. правило.

16. глава.() томе којих свјетовних ства
ри могу да се прихватају монаси. Сабор у
Халкидон~З.правило.

12. ГР~Ш{
у КОЈОЈ Jf 18 Г,\ЈRА

О јеретицима, Јеврејима и јелинима.
1. глава. О томе шта је јеретик. шта је

расколник и шта је подцрквеник, Светог
Василија, l. правило.

2. глава. О томе шта је јеретик. Другог
васељенског сабора у Константинграду, 6.
правило.

3. глава. О јеретичким књигама. Светих
Апостола, 60. правило; Другог сабора у
Никеји, а Седмог васељенског. 9. правило.

4. глава. О рушењу идолских храмова и
уништавању идола. Сабор у Картагини, 58.
и 84. правило.

5. глава. О Несторију, Мусеју, Евтихи
јану, Максиму, Порфирију и јеретицима
које су ови поставили, о правовјернима
које су они протјерали. Другог васељенског
Сабора у Константинграду, 4. правило; Са
бор у Ефесу, l, 2, 3, 4. и 5. правило; сабор у
Сардици, 20. правило.

6. глава. О томе да не приличи да буде
служба када је јеретик у цркви. Тимотеја.
архиепископа Александрије, 9. правило.

7. глава. О клирицима међу јеретицима
који приступају правовјерној Цркви. Са
бор у Картагини, 57. 69, 95. и 117. прави-
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ло; Светог Василија, 1. правило; Из Објаве
Теофила, архиепископа александријског, 2.
правило.

Н. глава. () епископима и клирицима који
живе с јеретицима и са њима се моле, о

. .онима КОЈИ им допуштају да служе у цркви,
. .и онима КОЈИ прихватају њихово крштење

или принос. Светих Апостола, 1 О, 45. и 46.
правило; Сабор у Антиохији, 2. правило;
сабор у Лаодикији, 33. правило.

9. глава. () епископима и клирицима
који благослов или просфору узимају од
јеретика или од Јевреја, и који се моле у
јеретичким црквама и манастирима и не
знабожачким, или паганским храмовима, о
онима који празнују суботу, или (празнују)
са Јеврејима, и чине принос њиховим збо
риштима или незнабожачким храмовима,
о јеретицима који се зову ангеловци. Све
тих Апостола 65. и 70. правило; Сабор у
Лаодикији 9, 29, 32, 35, 37, 38. и 39. прави
ло; Шести васељенски сабор у Константин
граду, у Трулској палати, 11. правило.

1 О. глава. О епископу који подржава
заједничарење са јеретицима. Сабор у Кар
тагини, 124. правило.

11. глава. О томе да јеретицима не при
личи да улазе у цркве правовјерних. Сабор
у Лаодикији, 6. правило.

12. глава. О томе да правовјерни не
треба да улазе у цркве јеретика, нити да
поштују њихове лажне мученике. Сабор у
Лаодикији, 34. правило.

13. глава. О браку јеретика, тј. о сје
дињењу са правовјернима. Сабор у
Лаодикији, 1 О. и 31. правило; Сабор у Хал
кидону, 14. правило; Сабор у Картагини,
21. правило; Шести васељенски сабор у
Константинграду, у Трулској палати, 72.

правило.
14. глава. () јеретицима који прилазе

правовјерпој вјери и о томе да ли је так
ве могуће уврстити у клир, тј. постављати
за чтеце, појце, ђаконе и презвитере, 0

томе које јеретике треба крштавати, а
које само помазивати миром, о томе да са
човјекољубљем и кроткошћу треба прима
ти јеретике који се обраћају како би се и
(многи) обратили. Сабор у Никеји, 8. и 19.
правило; Сабор у Лаодикији, 7. и 8. прави
ло; Други васељенски сабор у Константин
граду, 7. правило; Сабор у Картагини, 47,
57. и 66. правило; Шести васељенски сабор
у Константинграду, у Трулској палати, 95.
правило; Светог Василија 47. правило; По
сланица епископу Афингију Теофила, ар
хиепископа Александрије.

15. глава. О томе да епископи и клири
ци не треба да узимају, или подарују нешто
јеретицима, нити да им нешто завјештавају
па макар им били и род. Сабор у Картаги
ни, 22. и 82. правило.

16. глава. О јеретицима који се кају. Са
бор у Картагини, 99. и 107. правило; Светог
Василија 5. правило; Посланица епископу
Руфинијану светог Атанасија, архиеписко
па Александрије.

17. глава. О томе како да епископи по
врате и преузму мјеста своје Цркве што су
их заузели јеретици. Сабор у Картагини,
121. правило.

18. глава. О онима који покушавају да
одбаце одлуке Светих Отаца окупљених на
Првом сабору у Ефесу. Сабор у Ефесу, 6.
правило.

13. ГffШff
V /\ОЈОЈ cv 42 ['ЛdRf

О свјетовним људима.
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1. шава. ~) томе како приличи од светог
општења одлучити свјетовног човјека који
током три седмице не дође у цркву, а у гра
ду јс. Сабор у Сардици, 11. правило; Ше
сти васељенски сабор у Констангинграду, у
Трулској палати, 80. правило.

2. глава. О свјетовгьацима који се по
други пут жене, или узимају многе жене, о
забрањеним браковима и о родоскврњењу.
Светих Апостола 19. правило; Сабор у
Анкири 16. и 17. правило; Сабор у Новој
Кесарији, 2, 3, 4. и 7. правило; Сабор у
Лаодикији, 1, 1 О. и 31. правило; Сабор у
Халкидону, 16. правило; Шести васељенски
сабор у Константинграду, у Трулској пала
ти, 53, 54, 72. и 98. правило; светог Василија
4, 18, 23, 24, 41, 50, 53, 62, 63, 67, 68, 75, 76,
78, 79. и 80. правило; Из Посланице Дио
дору светог Василија, 86. правило; Из По
сланице Агатону Теофила, архиепископа
Александрије, 13. правило."

3. глава. О женама које су, мислећи да
. . .им Је муж мртав Јер Је отишао на далек пут

и дуго се не враћа, пошле за другога. Ше
сти васељенски сабор у Константингра
ду, у Трулској палати, 92. правило; Светог
Василија 31, 36. и 46. правило.

4. глава. О онима који се разводе од жене.
Светих Апостола 5. правило; Сабор у Ган
гри, 12. правило; Сабор у Картагини, 102.
правило; Шести васељенски сабор у Кон
стантинграду, у Трулској палати, 87. прави
ло; Светог Василија, 9, 35, 48. и 77. прави
ло.

5. глава. О блуду, прељуби, напаствовању
дјевојака, мужеложништву. Светих Апосто
ла 61. правило; Сабор у Анкири, 20. пра
вило; Сабор у Новој Кесарији, 8. правило;
Шести васељенски сабор у Константингра-

ду, у Трулској палати, 86. 87. и 98. правило:
светог Василија 7, 18. 21, 22. 25, 26, 30, 34.
37, 39, 49, 58, 59, 60, 62. и 67. правило; Све
тог Григорија Ниског, 3. правило.

6. глава. О томе ако жена свјетовњака
учини прељубу и превари га. Сабор у Ан
кири, 20. правило: Сабор у Новој Кесарији.
8. правило.

7. глава. О растави брака. о уцовипама,
и о томе ко се назива удовицом. Светог
Василија, 18. и 24. правило.

8. глава. О онима што ради брака отимају
жене, и присиљавају их на нешто, напаствују
дјевојке, и о онима који их наговарају. Све
тих Апостола 67. правило; Сабор у Анкири,
11. и 25. правило; Сабор у Халкидону, 27.
правило; Шести васељенски сабор у Кон
стантинграду, у Трулској палати, 94. прави
ло; Светог Василија, 22, 30. и 53. правило.

9. глава. О онима који се без допуштења
. .родитеља жене и удају, о слугама КОЈИ то

исто чине без допуштења својих господара.
Светог Василија, 38, 40. и 42. правило.

10. глава. О женама које чине блуд па
убијају дјецу у својој утроби, о онима који
зготовљују отровно биље којим оне убијају
дјецу. Сабор у Анк.ири, 21. правило: Ше
сти васељенски сабор у Константингра
ду, у Трулској палати, 91. правило; Светог
Василија, 2, 8. и 52. правило.

11. глава. О онима што се гнушају брака,
или меса, или вина. Светих Апостола, 51.
правило; Сабор у Гангри, 1, 2, 4, 9. и 10.
правило; Светог Василија, 28. и 85. прави
ло; Сабор у Анкири, 14. правило.

12. глава. О свјетовњацима који себи
одрежу .цјетородни уд. Светих Апостола
22. и 24. правило; Васељенскога сабора у
Никеји, 1. правило.
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ЈЗ. ~лава.() свјетовгьацима који једу што
је принијсто 11до111~ма, месо у крви, или од
звјери јсдспо, 111111 од удављеног; или ОД уги
нулог Све гих Апостола 63. правило; Сабор
у А11к11р11, 3. правило; Сабор у Гантри, 2.
правило: Шести васељенски сабор у Кон
стангипграду, у Трулској палати, 67. пра
вило; Посланица папи, глава О онима који
једу жртве идолске Светог Григорија, епи-
скопа Нове Кесарије и чудотворца, 1. глава;
Светог Василија, 81. правило.

14. глава. О свјетовњаку који изругује
цара. Светих Апостола 84. правило.

15. глава. () правовјерујућима који
узимају просфору или благослов од
јеретика, који празнују са Јеврејима или по
сте с њима, о томе да не треба празновати
суботу него тада чинити уобичајене посло
ве и никако не постити, недјељу празновати
према могућности, и о онима који се моле
у јеретичким црквама или манастирима.
Светих Апостола 64. и 70. правило; Сабор
у Лаодикији 9, 29, 32, 34, 37, 38. и 39. пра
вило; Сабор у Картагини, 68. правило.

16. глава. О свјетовњацима који настоје
да одврате клирике да не буду под влашћу
градског епископа. Сабор у Халкидону, 8.
правило.

17. глава. О свјетовњацима који стају уз
. .клирике КОЈИ су одлучени или су се одвојили

од Саборне Цркве, и који без заповијести
епископа овима подижу цркве. Светих Апо
стола 31. правило.

18. глава. О онима који праве уроте,
или се заклињу, и за шта се није добро
заклињати. Светог Василија I О, 17, 29, 64.
и 82. правило.

19. глава. О онима који се заклињу
јелинским заклетвама. Шести васељенски

36

сабор у Копстантипграду, у Трулској пала
п1. 93. правило; Светог Василија 81. прави
ло.

20. глава. () одступницима, и о жрецима,
врачарима,бајачима,звјсздоз1шнцима,прсд
сказивачима, погађачима и узалницима, 1'1

Светих Апостола 62. правило; Светог Апо
стола Павла 9. правило; Првог сабора у
Никеји 11. и 12. правило; Сабор у Анкири
3, 4, 5, 6, 8, 9, 12. и 24. правило; Сабор у
Лаодикији, 36. правило; Сабор у Картаги
ни, 45. правило; Шести васељенски сабор
у Константинграду, у Трулској палати, 61.
и 65. правило; Светог Петра, архиепископа
Александрије, од 1. до 14. правила; Светог
Василија 7, 8, 41, 45, 65, 72, 73, 81. и 83.
правило; Светог Григорија Ниског 1. и 2.
правило.

21. глава. О забављачима, глумцима, пле-
сачима и њима сличнима који приступају
покајању. Сабор у Картагини 45. и 63. пра
вило; Шести васељенски сабор у Констан
тинrраду, у Трулској палати, 51. правило.

22. глава. О позориштима, играма и лову.
Светог Апостола Павла 13. правило; Сабор
у Картагини, 15, 60. и 61. правило; Сабор у
Лаодикији, 24. правило; Шести васељенски
сабор у Константинграду, у Трулској пала
ти, 51, 61, 65, 71, 96. и 100. правило.

23. глава. О лоповима, разбојницима,
пљачкашима гробова, светотатцима тј.
крадљивцима светиња. Светог Василија 61.
и 66. правило; Светог Григорија Ниског 6,
7. и 8. правило.

24. глава. О томе како не треба на свад
бама играти и плесати. Сабор у Лаодикији,
53. правило.

25. глава. О томе да мушкарци не треба
да се купају у истој бањи са женама. Сабор у

Лаодикији, ЗО. правило; Шести васељенски
сабор у Коисгантинграцу, у Трулској пала
ти, 77. правило.

26. глава. О онима који нсмоhне исмје
вају Светих Апостола 57. правило.

27. глава, () томе да жене не треба да ула
зе у олтар, и да се само свештеници при
чешћују унутар олтара. Сабор у Лаодикији
19. и 44. правило; Шести васељенски сабор
у Консгантинграду, у Трулској палати, 69.
правило.

28. глава. О томе како не треба догова
рати и правити пирове. Сабор у Лаодикији
55. правило.

29. глава. О онима који играју и опијају
се. Светих Апостола 42. и 43. правило; Ше
сти васељенски сабор у Константинграду, у
Трупској палати, 9. правило.

30. глава. О бјесомучнима. Светих Апо
стола 79. правило; Шести васељенски са
бор у Константинграду, у Трулској па
лати, 60. правило; Тимотеј, архиепископ
Александрије, 2, 3, 14. и 15. правило.

31. глава. О обичним људима који су од
лучени од причешћа или Цркве (одлуком)
њиховог епископа, а приме их други без
допуштења онога који их је одлучио. Све
тих Апостола 12. и 13. правило; Сабор у
Антиохији 6. правило.

32. глава. О онима који суботом и
недјељом посте. Светих Апостола 64. пра
вило; Сабор у Гангри 17. правило; Шести
васељенски сабор у Константинграду, у
Трулској палати, 55. и 56. правило.

33. глава. О онима што уче да се прези
ре дом Божји, тј. црква, и да се не сабирају
људи у вријеме појања и на молитву. Сабор
у Гангри 5. и 20. правило.

34. глава. О свјетовњацима који настоје

а ес не поштују оллукс Светих Отаца са
браних по први пут у Ефесу. Сабор у Ефе
су 6. правило; Шести васељенски сабор у
Константингралу, у Трулској палати, 63.
правило.

35. глава. () онима који у цркви слушају
пјевања и читања, а не чекају завршну мо
литву и не причешћују се. Светих Апостола
9. правило; сабор у Антиохији 2. правило.

36. глава.() онима који се окупљају мимо
Саборне Цркве. Сабор у Гангри 6. правило:
Шести васељенски сабор у Константингра
ду, у Трулској палати, 31. и 59. правило.

37. глава.() ономе који је зажелио да лег
не са женом, али ништа није учинио. Сабор
у Новој Кесарији 4. правило.

38. глава. () онима који не посте током
свете Четрдесетнице, тј. свети Велики пост.
или сриједу и петак током цијеле године.
Светих Апостола 69. правило.

39. глава.() онима који из цркве узимају
восак, уље или пак нешто друго. Светих
Апостола 72. правило.

40. глава. () свјетовним људима који су
неправедно одлучени од причешћа. Посла
ница епископу Мини од Теофила, архиепи
скопа Александрије, 14. глава.

41. глава. О томе да свјетовни људи не
треба да поучавају. Шести васељенски са
бор у Константинграду, у Трулској палати.
64. правило.

42. глава. () робовима. Светог Апосто.
Павла 2. и 3. правило.

14. Гћ11Н1
у КОЈО]]( Сf,\.\Л\ ГЈ\dК,\

Ова је грана заједничка свим људима.
1. глава. О лакомству. Светог Григо

Ниског 6. правило.
2. глава, О онима који зrријеш



са бссловссним животињама, Сабор у А11-
кири 16. 11 17. правило: Светог Василија 63,
правило; Светог Григорија Ниског 3. пра
вило.

3. глава. () убицама и о разбојницима,
Светих Апостола 66. правило; Сабор у
Анкири 21. 22, 23. и 25. правило; Светог
Василија 7. 8. 11. Ј 3, 33, 43, 52, 54, 55, 56.
11 57. правило; Светог Григорија Ниског 4.
правило.

4. глава. О онима под епитимијом, тј.
запрећењем, због чега су одлучени од све
тог Причешћа, ако су на самрти да их треба
причестити, 11 шта бива ако након што су се
причестили преживе. Први сабор у Никеји
13. правило; Светог Григорија Ниског 5.
правило.

5. глава. О онима који су се током сна
саблазнили или су били са својом же
ном, а желе да се причесте, и о томе у које
дане, због Причешћа, они у браку треба
да се уздржавају. Из Посланице Василиду
од Дионисија, архиепископа алекс
андријског, 3. и 4. правило; Тимотеј, архие
пископ александријски, 5, 12. и 13. прави
ло.

6. шава. О онима који имају ђавоиману
жену па због тога желеда узму другу. Светог
Тимотеја, архиепископа александријског,
15. правило.

7. глава. О спомену на умрле, о томе
шта с онима који су сами себе удавили,
или заклали, или утопили. Светих Апосто
ла Петра и Павла 14. и 15. правило; Светог
Тимотеја, архиепископа александријског,
14. правило.

\'fЮД i; 11oi1101;m,011,1s т:1. i; :-1т;щ1011еш:11-
i1О. 11:!i/fll'ff/l,(; G?li(eil\fl:u, Gf:CIIITC/11/X JI/Jf1_
fШilfl 11.1 (Н:Нл 1;1111/Гfl: Gf:CTIIX f11/0(;T()ilf/, Gf~
ЉMI сясшх II r:пGШl,CIIGIШX (;{1/j()f'fl 11 //(;
Grfi/IO lh/lX, //СП) 11 1/\)i/J;JCGIIIIX Gf/J;()('f1 Kf/0
111ш11х шшшш, 111то ci; нх Gf1l1111111;111 сr:стн
0/Ј/1 11 1'fll)() GT\KIO по ћ~Д\' 11 KOi/llK() ко:111 Oi(
GffБOeft Шllf1 I/Pf1fШilff

- Gветих Апостола правила је 85.
- Gветоr Апостола Павла, посебно, пра-

вила је 17.
- Двојице врховних Апостола - Петра и

Павла, правила је 17,
- Gвих Светих Апостола два су правила.
- Првог васељенског сабора у Никеји 20

Је правила,
- Помјесног сабора у Анкири 25 је пра

вила.
- Помјесног сабора у Новој Кесарији 14

је правила.
- Помјесног сабора у Гангри 21 је пра

вило.
- Помјесног сабора у Антиохији је 25

правила.
- Помјесног сабора у Лаодикији Фри

гијској правила је 59.
- Од Другог васељенског сабора у Кон

стантинграду осам Је правила.
- Од Трећег васељенског сабора у Ефе

су осам је правила и Посланица онима у
Памфилији.

- Од Четвртога васељенског сабора у
Халкидону 30 је правила.

- Помјесног сабора у Сардици, тј.
Срједцу, 21 је правило.

- Помјесног сабора у Картагини је 138
правила,

- Ga сабора у Константинграду, у вези са
Аrапијем и Вагадијем, једно је правило.
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- ()д Шестог васељенског сабора у Ко11-
стаптинграду, у Трулској палати, 1 О I је пра
вило,

- Од Седмог васељенског сабора који се
окупи по други пут у Никеји 22 су прави
ла.

- Од сабора у Коистантинграду званог
Прводруги 17 је правила.

_ ()д сабора којије био у дому Божје Пре
мудрости, тј, цркви Свете Софије, 3 су пра
вила.

- Од Светог Василија Великог из Посла
нице епископу Амфилохију Иконијском,
Диодору и неким другима 91 је правило.
-Од истога.још 26 правила о временима

(епитимија) за оне који су сагријешили,
- Од истога су и напомене о томе која су

мјеста за епитимије, тј. запрећења, и ко
лико их Је, и његова поука презвитеру о
служењу Божанствене Литургије, тј. служ
би, о епитимијама и запрећењима, и онима
који не маре за епитимије, тј. запрећења. Од
њега је и Посланица Григорију Богослову о
монашком устројству.

- Посланица светога Тарасија, архиепи
скопа Константинграда упућена Адријану,
папи римском - различите главе и наво
ди из Светог Писма о томе како не треба
постављење чинити за новац.

- Од Дионисија, архиепископа Алексан
дрије, четири су правила.

- Од Петра, свештеномученика и архие
пископа александријског, 14 је правила.

- Од Григорија Чудотворца, епископа
Нове Кесарије, 13 је правила,

- Од светог Атанасија Великог Посла
ница Амону монаху и Посланица истога
Руфинијану епископу.
-Од Григорија Богослова је Посланица о

кљигама које доликује читати; о истом. све
тог Амфилохија.

- Од светог Григорија Ниског јс осам
правила.

- ()д Тимотеја, архиепископа алексан
дријског, 15 је правила.

- Од Теофила, архиепископа алексан
дријског, 14 је правила.

- Од Кирила, архиепископа александриј
ског Посланица Домну, пет правила и још
неке друге главе његових Посланица.

- Од Евлогија александријског једно је
правило.

- Од истог Кирила а против Несторија о
правовјерју 12 глава.

- Од Генадија, архиепископа Констан
тинграда Посланица његовим окружним
епископима о постављањима и препорука
ма за новац.

- Из саборне посланице послате из
Константинrрада Мартирију. епископу
Антиохије.

- Од законских списа печаћених златним
печатом цара Јустинијана, који су били по
ложени у Цркви Свете Софије, а имају шест
правила.

- Од Димитрија, епископа Кизичког о
јаковитима и о хацицарима.

- О масалијанима и о богумилима.
- Од Петра, архиепископа антиохијског

једна је Посланица бентичком епископу.
- Од светога Нила Црнорисца Посланица

презвитеру Хараклију, који је сурово напа-
. .дао оне КОЈИ су сагријешили,

- Из Свитка нових заповијести цара
Јустинијана о постављењу епископа и кли
рика и осталом устројењу у вези клира 87
глава.

-Три нове заповијести увијек помињаног
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нара Алексија Ком111111а о томе како треба
постављати II робове у свештенички чин
н о томе да заручсњс, односно када свсш
тоник прочита молитву заручсња дЈСВОЈЦИ,
бива нсраскиливо.

_ lJ з различитих грана Нових заповијести
цара Јустинијана. различите саборне главе,
избор нз закона који је Бог дао Израиљцима
преко Мојсија.

- Од Никите монаха и презвитера мана
стира Студијског о бесквасним хљебовима
латинским. Од петога, Латинима, о посту
суботом, о свештеничком браку, о бријању
браде (свештеника), о дугој коси на гла-
ви. о њиховом украшавању, о прстену КОЈИ
носе њихови епископи, о Францима и оста
лим Латинима, 27 глава.

Од Атанасија, архиепископа
. . .антиохијског; о узвишености архиЈереЈског

достојанства, чин, тј. молитва за очишћење
. .и измирење оних КОЈИ се кају.

- fiиђење поуздано о томе како треба да
се обавља Божанствено приношење, тј. све
та служба.

- Законске главе из различитих 40 грана
и међу њима грана 28. о постављењу епи
скопа, презвитера и ђакона.

- Од Сисинија, архиепископа Констан
тинграда и сабора кога је он окупио, о без
аконим браковима, тј. крвосмјешању које је
на погибао стаду Христовом, а сада се по
свијету раширило.

- Главе црквене по питањима и одгово
рима саборним Јовану монаху и молчани
ку који је у Светој Гори, а питао је у писму
Николу, блаженог патријарха Константин
града,

- Одговори преблаженог митрополи
та ираклијског Никите на њему послата

питања ОЈ{ Константа епископа памфи
лијског;
-Подсјетни/( сједиљеља са сабора који јс

био у вријеме царевања Константина Пор
фирогенита 16 и Романа Старца.

- hесједа о откривењу Светог Дијадоха
по питањима и одговорима.

- Од Светог Епифанија, архиепископа
кипарског, о свим Јересима.

- Од Светог Никифора архиепископа
Константинграда, о иконоборцима.

- Тимотеја, презвитера свете и вели
ке цркве Константинграда, о различито
сти оних који прилазе нашој благочестивој
вјери.

- Како треба примати оне који се од
јереси обраћају ка светој и Божјој саборној
Цркви.

Друп /'АМ~Е I\O]f. сио pallll]f. IIA/11/Cilllf.:
l. Кратак преглед светих седам васе

љенских сабора, а затим и помјесних.
2. Тумачење стиха Господе Исусе Хри-

сте, Бо:Ј/Се наш, ...
3. Тумачење Вјерујем у Једнога Бога.
4. Тумачење Оче наш.
5. Два предговора о распореду грана.
6. Четрнаест грана збирке правила.

•
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ЗflКОПОЧУМћ1
fi.iltЖGИJfl flfЋGTИilfl11

Пћ1ВЈ12Ш GfШТИХ flПOGTOilfl

1. правило: Два или три епископа да
постављају епископа.

Тумачење: Три епископа, без изузет
ка, треба да постављају епископа. Уколико
није могуће свим епископима у области да
се скупе заједно, нека их не буде мање од
толико.

О овоме потражи и 4. правило Првог са
бора у Никеји.

2. правило: Један епископ поставља
презвитера и ђакона и остале клирике.

Ово правило је лако разумљиво.
3. правило: f1ко неки презвитер прино

си у олтару млијеко или мед, или сикер или
медовину сипа умјесто вина, или нешто
животињско или сочиво, осим младих со
чива и грожђа, и уља и тамјана, такав нека
буде извргнут.

Тумачење: Приносити к олтару млијеко
и мед, или сикер, или медовину, или нешто
животињско, или сочиво, обичај је јелин
ски и жидовски, и због тога је забрањен.
Првенци нових плодова као што су мла-

до и зслсио сочиво и , рожђс приличи да
ес приносе у вријеме њиховог зрења као
благодарење Богу што их јс подарио. Овако
је заповијсђено.

4. правило: Gвако воћс у домове нска ес
шаље и први нека их прима и раздјсљује.

Тумачење: ()сим грожђа, првенце од
другог воћа не приличи приносити у олтар,
него их јс потребно послати у дом епископа
и презвитера, да би они, када окусе од њих,
раздијелили их ђаконима и осталим клири
цима. Грожђе се, мимо свега осталог воћа.
изузетно приноси у цркву, будући да од
њега настаје вино, па се прима за обављање
службе бескрвне Жртве.

5. правило: Презвитер или ђакон ако
помоћницу своју отјера, нека се одлучи. Ако
је не доведе поново, нека буде извргнут.

Тумачење: flкo неки презвитер или
ђакон жену своју отјера под изговором по
божности, а без одговарајуће кривице, та
кав нека се одлучи. Ако и послије одлучења
не послуша, него неисправљен живи и код
себе не прима жену своју, нека се извргне
из чина. О овоме потражи и 13. правило
Шестог сабора, одржаног у Трулској пала
ти, и то је оно што се овдје жели рећи.

6. правило: hлнрик који прима на себе
свјетовне бриге није клирик.

Тумачење: Епископу, или презвитеру,
или ђакону није дозвољено да себе смућује
свјетовним бригама и стварима због злог
добитка, уколико нису од закона позвани

. .да у име дјеце која су мала и недовољно
одрасла, а која су остала без родитеља

. .управљају имањем, или им Је на други на-
чин заповијеђено да буду заступници удо
вица, сиротиње и немоћних, и да њихов
иметак не дају у руке оних који им желе на-
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удити. Уколико ес бави нским свјетовним
стварима изузев навсдсних, и нс покори се
забрани да нх чини него настави с њима,
нска буде извргнут 113 свог чина.

7. 11равиЈ10: 1[колико неки епископ,
11л11 презвитер, или ђакон свети дан Пасхе
празнује прије времена, тј. са Јудејцима,
нека буде извргнут.

Ово правило је јасно.
8. правило: Презвитер који се не приче

сти. нека каже разлог. Ако не каже, нека се
одлучи. Такав ствара подозрење на онога
који приноси жртву.

Тумачење: Презвитер, или ђакон, или
неко из свештеног чина, уколико се не при
чести у вријеме божанствене Литургије,
мора рећи разлог зашто то није учинио. Ре
кавши оправдан разлог, нека буде помило
ван. Ако ли не каже, нека буде одлучен, јер
је убацио људима лошу помисао на онога
презвитера који приноси бескрвну Жртву
не хтјевши се причестити од њега, као од
недостојног божанствене службе.

9. правило: Нека буду одлучени они који
не буду у цркви до посљедње молитве и они
који се не причешћују.

Тумачење: !\оји не буду у светој цркви
до посљедње молитве, него док се све
та служба поје и обавља излазе из храма,
такви, као они што метеж стварају у светој
цркви, нека буду одлучени.

10. правило: Онај који се моли са одлу
ченима, нека и сам буде тако осуђен.

Тумачење: flкo се неко у цркви моли са
јеретицима или у дому са онима који су од
лучени од Цркве, нека и сам буде одлучен.

11. правило: ћоји се моли са онима који
су извргнути, нека и сам буде тако осуђен.

Тумачење: Љ<о се неко моли, тј. ако пре-

звитср у цркви служи са прсзвитсром који
јс од епископа извргнут из чина, нека бу;(с
извргнут.

12. правило: 'fколи1<0 неко прихва
ти онога који је неприхватљив, и сам је
неприхватљив.

Тумачење: ffко је неки клирик од стра
не епископа испитан у вези са тиме да ли
је достојан да буде постављен у презвитер
ство Свете и Божје Цркве, па знајући своје
гријехове и не трпећи испитивање, одат
ле оде код другог епископа и од њега буде
примљен без писмене препоруке која ка
зује о његовом животу и непорочној вјери,
нека буду одлучени обојица, и тај и епископ
КОЈИ га ЈС примио.

13. правило: Одлучени који слаже (о
свом одлучењу), нека се не прима.

Тумачење: 1(колико је неко одлучен од
свог епископа, и отишавши к другом епи
скопу прећути о томе и буде примљен од
њега, нека му се више продужи одлучење
јер је слагао и саблазнио Цркву Божју.

14. правило: Ga трона на трон да се не
прелази, осим ако је бољи за тамошње и
сматра се да ће их боље поучавати, но ни
тада без расуђивања и умољавања од стра
не многих епископа.

Тумачење: Није достојно да епископ
оставља своју катедру и прихвата се друге,
уколико прије тога не буде све испитано о
њему и не покаже се онима КОЈИ су у том
граду на корист као мудар и учитељ. Пре
лазак нека је и тада са расуђивањем многих
епископа, изабрањем и умољавањем.

Ово правило је укинуто, јер I 6. правило
Сабора у Антиохији заповиједа да се сло
бодан епископ који нема Цркву уводи у
празну Цркву која нема епископа. Истовре-
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мено, по испитивању и расуђивању пуног
сабора, 1ј. свих епископа и1 те области и
тамошњег митрополита, епископу који има
своју Цркву никако се не заповиједа да пре
лази у други град. То такође не заповиједају
ни 15. правило Првог сабора у Никеји, 17.
правило Сабора у Сардици, и 11. правило
Сабора у Антиохији.

15. правило: ◊ваки клирик који остави
своју земљу и на туђој живи, и замољен од
стране свога епископа не врати се, нека је
без општења.

Тумачење: fiкo неки презвитер, или
ђакон, или неко из свештеничког чина оста
ви своју земљу и у други крај оде и не жели
да се врати, а почне га позивати његов епи
скоп, ако га не послуша, нека не служи. Ако
се не врати са покајањем, него настави да
буде у таквом беспоретку, нека се извргне
из чина и тако пребива. Нека се као обичан
човјек причешћује. О овоме потражи 16.
правило Првог сабора у Никеји, и 5. прави
ло Сабора у Халкидону, и 3. правило Сабо
ра у Антиохији.

16. правило: Који зна за неког да је та
кав и држи га, себе је самог осудио.

Тумачење: 1fколико епископ зна за из
речено запрећење на таквог клирика од
његовог епископа, и прихвати га као кли
рика и заповиједи му да служи, нека се од
лучи као учитељ нереда.

17. правило: Ниједан двоженац или онај
који храни наложницу, није за свештеника.

Тумачење: Онај који се два пута женио
не прима се у свештенички чин, тим прије
онај који има наложницу у чин не ступа.

18. правило: Отпуштеницом, или удови
цом, или робињом, или плесачицом ако се
неко оженио, не може бити свештеник.

Тумачење: flкo неко не узме 'ЈЗ жену ону
која јс без порока и дјсвојка, него се ожени
оном коју је муж отпустио, или узме удо
вину или робињу, или плесачицу, такав нс
може бити примљен у свештенички чин.

19. правило: f клир ес не прима који је
узео двије сестре или сестричину.

Тумачење: ff ко се неко ожени жеНО\1, а
ова умре, те за жену узме њену сестру, или
ако неко ожени своју сестричину, такав не
само да је недостојан свештеничког чина
него подлијеже и тежим запрећењима, и по
грађанскоме закону треба да буде мучен, а
прије тога да се раскине безакони брак.

20. правило: hлирик нека не јемчи. Ако
то чини, нека буде извргнут.

Тумачење: Клирику не приличи да себе
увлачи у свјетовне ствари, нити да у суд
одлази, нити да говори због некаквог ска
радног добитка, као што Павле говори.
Ако између двоје буде некакав спор због
иметка, или због злата, те један другоме не
вјерује и тражи свједока против њега. кли
рик који прихвати да буде свједок, као неко
ко је ради добити небрижан за оно што му
је забрањено, нека се извргне.

Уколико клирик нађе некога човјека да је
оклеветан, или мучен и у тамници држан,
а никако отуда не може изаћи осим да има
за себе јемца да неће побјећи, па милосрђа
и човјекољубља ради он прихвати таквог
себи и заузме се за њега, па јемчи за њега
када овај буде тражен, таквог не само да не
треба извргавати из чина него и похваљен
треба да буде, јер своју душу за другога по
ложи.

Ако је пак клирик позван на суд, па
замоли да се јемчи за њега да неће по
бјећи већ да ће доћи на суђење у заказа-
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но вријеме. ако такво јсмст во да клирик
то такође није разлог за извргнућс. Овако
јс било и на Четвртом сабору, у Халкило
ну, гдјс су са божанственим Оцима сједјсли
и бољари којн принудише египатске епи
скопе да нађу јсмцс да неће излазити из
Констанпшграда до одређеног времена. а
ако нс нађу јемце. да их заклетвом увјере.
О овоме погледати 30. правило Халки
донског сабора, а такође и Градски закон. .заповиједа да се клирику коме се суди даје
Јемство.

21. правило: \)нај кога су људи ушкопи
ли или је од рођења ушкопљеник, може да
буде свештеник. Уколико је сам себе ушко
пио, нипошто.

Тумачење: flкo је неко ушкопљеник
. ,мимо своје воље, према овом правилу није

крив, па уколико је достојан да буде свеш
теник. шкопљење га не спречава. Ако је
неко сам себе ушкопио, такав никако да не
буде примљен у клир, већ и ако клирик себе
ушкопи, нека буде извргнут као онај који
зло чини своме животу и као непријатељ
творевине Божје.

22. правило: Gвјетовни човјек ако сам
себи одсијече дјетородни уд, нека буде од
лучен. и нека се не прима у клир.

23. правило: flxo неки клирик сам себи
одсијече дјетородни уд, нека буде извргнут
јер је убица самог себе.

24. правило: Gвјетовњак ако одсијече
дјетородни уд, нека буде одлучен на три го
дине јер је злочинитељ према свом животу.

25. правило: Клирик који је затечен у
блудочинству, или у гажењу заклетве, или
крађи, нека буде извргнут, али не и одлучен
јер у Писму је речено да се два пута не све
ти у исти мах.

Тумачење: епископ, ИЈ/И Презвитер, ИЛИ

ђакон, или нско из клира, уколико је зате
чен у блуду, или је погазио заклетву, или
у крађи, извргнуће му је довољна осуда и
таквога нс приличи одлучити како не би
двије муке трпио, што би било и сасвим
нечовјекољубиво.

26. правило: Ко жели бити клирик, нека
се жени прије посвећења. Једино чтеци и
појци могу се женити послије посвећења.

Тумачење: Није долично да се презви
тер или ђакон жени послије постављења,
већ прије посвећења да уђу у брак, а потом
да приме одговарајући чин. Само чтецима
и појцима, будући претходно посвећеним,
односно постављеним у чин, доликује по
том се женити.

27. правило: ifкo клирик удари вјерника
или невјерника, нека буде извргнут.

Тумачење: 6пископ, или презвитер,
или ђакон ако туче онога који га вријеђа,
вјерујућег или невјерујућег, и тако страх
уводи у друге како и они не би сагријешили
подобно првима, противно чини јеванђељ
ском закону који заповиједа да, ако те неко
удари, окренеш и други образ. Такав (кли
рик) нека буде извргнут јер због гордости
и неуздржане јарости наноси рану ближ
њему. Уколико је то с цјеломудреним мис
лима учинио према ономе који безакоње
чини према светој Цркви или у светом
мјесту, такав се не свргава јер и Господ наш
Исус Христос, начинивши бич од узица, из
гнао је из храма оне који су тамо куповали
и продавали.

Црквени чувари који се називају и отмас
ници (одбраниоци), уколико су од Отаца
постављени, такве нека казне.

28. правило: Који је по правилу из-

вргнут, ако се Божанственог поново логак
нс, нска јс одлучен до краја.

Тумачење: (;пископ, или презвитер
или ђакон који буде извргнут из свог чина
по праведном разлогу због откривених
гријеха, и након извргнућа се прихвати Бо
жанствене службе, тј. почне служити, такав
попут гњилог уда нека се потпуно од Цркве
одстрани,

29. правило: flкo неки епископ, или
презвитер, или ђакон новцем добије чин,
нека сам буде извргнут као и онај ко га је
посветио. Такође нека буде одстрањен од
причешћа и Цркве, као Симон Врачар од
мене, Петра.

Тумачење: Ов,пје се скупа дају два
запрећења, тј. ономе ко је постављен уз
помоћ новца и ономе ко га је поставио јер
обојица се извргавају из чина. Такође се
заповиједа да такви јесу засвагда непри
чешћени и одлучени од Цркве због великог
прегрешења.

ЗО. правило: Уколико је силом власте
линовом епископ постављен био, нека се
извргне и одлучи.

Тумачење: flкo Је неки епископ
свјетовном влашћу био изабран и њиховом
силом примио Цркву Божју да у њој буде
епископ, такав, као онај КОЈИ Је учинио ве
лики гријех, нека буде извргнут и нека се
одлучи, Онај који треба да буде епископ тај
треба да је постављен од свих епископа који
су у тој области. Ако није могуће да се сви
сакупе, он без икакве препреке од тројице
епископа нека буде постављен. Такође, да
се сложе и потпишу грамату и сви одсутни
епископи.

31. правило: Који се без разлога отргне
од епископа, и другу устроји цркву, нека

буле извргнут заједно с онима који су
примили.

Тумачење: f1 ко нски презвитер без раз
лога епископа свог остави. нс увјсривши се
у какво сагрешење овога у правовјерју, или
у каквој истини, и отишавши сабор људи
окупи и Цркву другу створи. нска буде из
вргнут сам као властољубив, и они клирици
који су га слиједили; прости људи да бу;ху
одлучени. И ово све треба ,1а буде. ако се не
обрате након што их јс њихов епископ два

и три пута молио.
32. правило: h.оји је одлучен ол још жи

вог епископа, нека се не прима од другог,
Тумачење: f1 ко неки презвитер или

ђакон који је одлучен од свог епископа, а

овај је још увијек жив, оде код другог, није
достојан да буде примљен од њега.

33. правило: Туђи презвитер нека се
не прима без препоручног писма. Уколи
ко га има, и тада нека се испита да ли Је
правовјеран. Ако није, нека му се да оно
што му је за пут потребно и нека се отпу
сти.

Тумачење: Б.ез препоручне грамате не
треба примати туђег презвитера. Препо
ручно писмо Јесте када епископ некога
града (напише) своје име и име презвите
ра, те да га Је по светим правилима поста
вио и у миру ra отпустио. Чак и ако има
овакво писмо, и поред тога потребно ra ј
испитати. Уколико се нађе да је без свак
сумње правовјеран, достојно је примити га.
Ако говори и чини нешто супротно правој
вјери, таквоме треба дати оно штоје нужно
за путовање и отпустити ra.

34. правило: 6пископи без з:
најстаријег епископа ништа да ве
већ само сваки у својој области



најстарији без њиховог знања, рали свима
. .корисног једпомислија.

Тумачење: Нс приличи епископима без
воље свог најстаријег, тј. без воље митропо
лита, или архиепископа, ништа значајније
чинити: 1111 епископе постављати, ни испи
тивати нове заповијести и правила, нити
продати, нити давати нске црквене ства
р11. Али, нека је свакоме у својој области,

. .предјепима и селима која су под њима
дозвољено управљати. Ни најстарији, тј.
митрополит или архиепископ, без воље
свих епископа, не може ништа такво чи
нити, Који овако поступају, заједнице и
љубави заповијест чувају.

35. правило: Не постављати из туђе,
нити у туђе области. Ако је без воље
тамошњег епископа овакво што учињено,. . .уз постављеног и онај КОЈИ га Је поставио -
непостављен Је.

Тумачење: Никоме од епископа не при
личи да изван своје области поставља,
нити да из туђих области оне који долазе
поставља за презвитера или ђакона. Уколи
ко такво што чини неко без воље тамошњег
епископа, нека буде извргнут и он и од њега
постављени.

36. правило: Новопостављени епископ
ако због лијености не поучава, нека се од
лучи док се не исправи. Ако не буде прихва
ћен од људи, тада нека се одлуче клирици
јер нису научили народ. Епископ нека оста
не.

Тумачење: Уколико се новопостављени
епископ или презвитер не повинује да при
ми повјерено му старање, и неће да напаса
Христово стадо нити да поучаве људе под
собом, нека буде одлучен док се не испра
ви и не почне приљежно учити стадо своје.

Ако, када дође, не буде прихваћен од људи
тог града, нс због свог прегрешења него
због злобе људи, епископ нска остане, а
презвитери и ђакони цијелог тог града, као
и остали клирици, нека буду одлучени јер
не научише непокорне људе.

37. правило: Два пута епископи нека се
сабирају ради црквених питања и божан
ствених заповијести. Први пут у четврту
недјељу послије Пасхе. Други пут у дваде
сети дан октобра.

Тумачење: Ово правило преславних
Апостола заповиједа да током године буду
два сабора, али је оно напуштено пошто
8. правило Шестог сабора у Трулској па
лати и 6. правило Другог сабора у Никеји
заповиједају да у некој области током го
дине буде један сабор свих епископа због
црквених питања, испитивања божанстве-

. .них заповијести, рјешавања недоумица
и недоречених ствари, о томе ако је неки
епископ наложио некима тешке епитимије,
тј. запрећења или их одлучењем везао, да
о таквим стварима расуђују сви епископи.
Једно вријеме за сабор установише, од Пас
хе до мјесеца октобра (назива се ипрвертјеј
на јелинском, октобар на римском).

38. правило: 6пископ нека домаћински
управља црквеним иметком и нека ниш
та не даје СВОЈИМ сродницима, осим ако су
убоги.

Тумачење: Не приличи епископа испи
тивати о управљању црквеним иметком.
Њему приличи да са влашћу њиме управља
као да је пред лицем самога Бога. Стога,
не доликује му да од тога нешто себи при
сваја, ни својим ближњима од дома Божјег
раздавати. Ако су убоги, нека им даје по
требно као и осталој сиротињи. Ништа
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што ЈС црквено нека под тим изговором нс
продаје.

39. правило: l1ез одобрења свога епи
скопа, презвитер и ђакон ништа да не чине
јер људи су повјерсни епископу.

Тумачење: llиje достојно презвитеру
или ђакону да без допуштења свога еписко
па људе прима, одлучује, да им увећава или
смањује епитимију, тј. запрећење, да при
ма покајање, везује и разрјешује, или да
чини било шта слично ако му то епископ
није писмено одобрио, иначе не може ниш
та чинити. Јер, епископу су људи Господњи
предати на старање и он ће дати одговор за
душе њихове.

40. правило: lјрквени иметак, и еписко
пов лични, нека су познати. Иметак еписко
па он нека завјештава онако како жели, а
црквени нека стоји без повреде.

Тумачење: Приличи да епископ, када
треба да буде постављен, јавно предочи сав
свој иметак, и попише пред свима, а тако и
црквени. Оно што је његово, може за живо
та давати коме хоће и завјештати по смрти
коме хоће. Оно што је црквено, да се не
дира.

41. правило: Заповиједамо епископима
да располажу црквеном имовином. Ако су
им часне душе људске повјерене, тим прије
им приличи повјерити црквену имовину,
те да по СВОЈОЈ власти њоме управљају, да
сиротињи дају потребно рукама часних
презвитера и ђакона са страхом Божјим и
побожношћу. Приличи и њему самом да
узима за себе оно што је неопходно када
хоће, и браћу која долазе са страна да уго
сти и нахрани, и не лиши их ничега што им
је потребно. Јер, и Закон Божји заповиједа
да они који служе олтару од олтара се

хране, као што ни ВОЈНИК КОЈИ иде на
непријатеља од свог иметка не купује
оружје.

Тумачење: йко ес у области епископу и. .дају црквсна имања, не даЈу се да сам њима
управља, но са знањем презвитера и ђакона
својих и уз савјетовање с њима. Да се овако
уреди, налажу божанствена правила. Епи
скопима приличи да само за неопходне по
требе узимају за себе 0,1 црквене имовине.

42. правило: hлирик који је коцкар или
пијаница, ако се не остави тога, нека буде
извргнут.

Тумачење: fl.кo неки епископ или пре
звитер или ђакон коцка, глуми или људе
забавља, и опија се, ако не одступи од тога
нека буде извргнут.

43. правило: Нпођакон. појац, чтец или
свјетовњак ако исто или слично чини и тога
се не остави, нека буде одлучен.

44. правило: hлирик који узима камату
од дужника, ако се не остави тога, нека буде
извргнут.

Тумачење: Господ је рекао да продамо
што имамо и сиротињи дамо, да су блаже
ни милостиви јер ће бити помиловани и да
Он милост хоће, а не жртве. Зато, ако неки
епископ, или презвитер, или ђакон не само
да не пружа милост и не даје од свога имет
ка, него још желећи туђе и лихву тражи од
дужника, ако са тиме не престане, нека буде
извргнут.

45. правило: Који се моли скупа са
јеретицима, нека буде одлучен, а ако их
прими као клирике, нека буде извргнут.

Тумачење: Впископ, презвитер или ђакон
ако се помоли заједно са јеретиком било у
дому или у цркви, нека буде одлучен. Ако
им допусти да служе у цркви као презвите-
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ри 11л11 друго шта од свснггсних радњи као
клирицима, такав нска буде извргнут.

46. правило: Кл11р11к којн прихвати
. .крштење II жртву Јеретика IIИJC више у

свештеничком чину,
Тумачеље: 6ш,скоп, 11л11 презвитер,

или ђакон уколико не прекори и одбаци
јеретичко крштење, него прихвати од њих
крштенога или узме од онога што они при
носе на жртву. тј. на службу, такав нека буде
извргнут нз чина. Јер, штаје заједничко Хри
сту са ђаволом, или какав је удио вјерујућеr
са невјерујућим?

47. правило: l\оји подруги путкрштавају
оне КОЈН су крштени истинским крштењем,
или не крштавају онога који је оскрнављен

. .од зловјерника, такав свештеник није свеш-
теник.

Тумачење: Недостојно је два пута
крштавати човјека. Ако неки епископ, или
презвитер некога два пута крсти потпу
ним крштењем, нека се извргне из чина.
Може се десити да је неко крштен у правој
вјери, и (такви) се само миром помазују и
освећују. Који не крсти пуним крштењем
други пут оне КОЈИ су прво крштење при-

. .мили од Јеретика, но их прими као ВЈерне,
нека се извргне из чина.

48. правило: Gвјетовњак који отпусти
своју жену а другу прихвати, или се отпуш
теницом ожени, нека буде одлучен.

Тумачење: itкo неки свјетовњак, осим
због законом одређених разлога, своју жену
отпусти и другу узме, или ожени ону која је
отпуштена од свога мужа, такав нека буде
одлучен.

49. правило: flкo неки епископ или пре
звитер не крштава по Господњој запови
јеС1И у име Оца и Сина и Светога Духа,

него у имс трн Беспочетна, или у три Сина
'или у трн Утјешитеља, нска буде извргнут.

Тумачење: Господ, шаљући своје уче
нике на проповијед рече: Идите u 1Jay1Jume
све народе, крстећи их у име Оца, и Сина,
11 Светога Духа. По тој заповијести сва
ком правовјерном приличи крштавати, а
не у три Беспочетна, или у три Сина, или
у три Утјешитеља, јер је то страно обичају
црквеног предања. Црква је примила да као
беспочетног поштује Једнога Оца, јер је без
узрока; и Једнога Сина, због неизрецивог
Рођења; и Једнога Утјешитеља Пресветог
Духа.

50. правило: flкo неки епископ или
презвитер не крштава трократним погру
жавањем и Једном молитвом, него само
једним погружавањем, у смрт Господњу
учињеним, такав нека буде извргнут. Го
спод нам није рекао У смрт моју крстите,
него Идите и научите све народе крстећи
иху име Оца и Сина и СветогДуха.

Тумачење: Правило заповиједа да се
крштва уз три погружења уз Једну молитву,
тј. једним крштењем, тако да се крштава
ном уз свако поrружавање проузноси име
једног од Свете Тројице. Крштавати само
једним погружавањем у свету купељ, и у
смрт Господњу само чинити погружење,
зловјерно је. Ко тако крштава, да буде из
вргнут.

51. правило: Сваки клирик и свјетовни
човјек који се вина, меса или брака гнуша,
осим из разлога уздржања, ако се не испра
ви, нека буде искључен из Цркве.

Тумачење: tпископ, или презвитер, или
ђакон, или сваки из свештеничког чина
који се гнуша вина, меса или брака не због
уздржања, него због гнушања творећи их
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мрским на штету души, заборавио јс на
ријечи Писма да јс Све добро веома. Јер,
ништа што јс од Бога створспо није зло, и
опет, као мужа и жену створио је Бог човје
ка. А1<0 хуле клеветајући на твар Божју, нска
се исправе. Уколико то нс учине, нека из
вргнути буду и до краја из Цркве избачени.
Исто учинити и са свјетовњацима.

52. правило: Светитељ, тј. епископ,
или презвитер ако не прима онога који се
обраћа из гријеха, него га одбија, нека буде
извргнут као онај који ожалошћује Христа,
који је рекао да радост бива на небесима
збогједног грешника који се каје.

Тумачење: Господ наш Исус Христос
ради грешника приклони Небеса и сиђе. Он
Сам рече: Нисам дошао да зовем праведнике
,ю грешнике 11а покајање. Ако неко онога ко
се због гријеха каје не прима, чини противно
Христу Богу нашему. Онај ко чини против
но и противи се заповијестима Његовим, тај
није ученик Његов. Ако није ученик Његов,
није ни достојан да служи Њему. Јер, како
може служити претварајући се у антихри
ста и противећи се вољи Христовој? Нека
буде извргнут.

53. правило: flкo неки епископ, или пре
звитер, или ђакон у дане Господњих праз
ника не окуша меса или вина, гнушајући
их се и сматрајући их за нечисте, а не
због уздржања, нека се извргне као онај
чија је савјест сажежена, и који многе
саблажњава.

Тумачење: Свети апостоли и преподобни
Оци одредише да у све суботе, осим једино
Велике, и у све недјеље и у дане Господњих
празника никако нема поста. Али, многи од
СветихОтаца понекадсудесет, илидвадесет,
или више дана постили. Неки од њих пост

продужаваху и на 40 лана и, како они расу
дишс, није преступ правила ако ес и у те су
боте и недјсљс пости. Тако, ако неко хоће
да се у одређене дане уздржава и ,1а пости
упола толико, ако се у тс данс деси субота
или недјеља, или нски од Господњих праз
ника, такав се не осуђује правилом као пре
ступник.

Ако нско пости само суботом или
недјељом, а у остале дане јеле. или ако се
гнуша меса или вина, и удаљава се 0,1 њих
не желећи окусити их ни на Господње праз
нике, такав се не може назвати уздржаником
или испосником, него је извргнућа достојан

. ,. .
И осуде, Јер МНОГИ:'\1а помисли уоацује, И

ружи Божју творевину. За њих ништа није
зло ни страно. О овоме још тражи 14. пра
вило Анкирског сабора.

54. правило: flкo клирик без икакве нуж
де буде јео у крчми, нека се одлучи.

Тумачење: Клирицима, осим у некој
. .нужди, не приличи да у крчми Једу, ПИЈУ

или проводе вријеме. Ако се догоди да због
дуговременог путовања не могу доспјети
до града, те из нужде бораве у гостиони
ци, такви нека буду помиловани. Ако неко
без икакве нужде у крчми једе и пије, такав
нека буде одлучен.

55. правило: flкo неки клирик увриједи
епископа, нека буде извргнут. Писано је
Старјешини свог народа ие говори 1.10.

56. правило: flкo неки клирик увриједи
презвитера или ђакона, нека буде одлучен.

Тумачење: €пископи, који су иконе Го
спода нашег Исуса Христа, и који су на
звани главом Цркве, достојни су стога и
веће части. Зато, уколико их неко увриједи
нека извргнут буде. Презвитери и ђакони
јесу слике руку, јер епископ њима врши
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управљање Црквом, 11 части су и једни и
други достојни, али нс тако као епископи.
Глава јс поштоваиија него руке. те ко љих
увријсдн буде мање кажљен. и само бива
одлучен.

57. прав11Ј10: ()нај који исмијева слијепог,
глувог или хромог, нска буде одлучен.

Тумачење: flкo неки клирик изругује и
. .исмијева слијепог; глувог, хромог или не-

кога са тјелесном болешћу, такав нека се
одлучи јер поругу чини Бог,у који је онога
саздао.

58. правило: епископ ИЛИ презвитер ако
не брине о својим клирицима и људима и не
усмјерава их ка благовјерју, нека буде одлу
чен. Онај који истрајава у таквој лијености,
нека се извргне.

Тумачење: 6пископи су беспоговорно
дужни да уче људе КОЈИ су им потчињени
благовјерним заповијестима, и да их усмје-

. . .равају на правовјерје и непорочан живот.
Бог је кроз пророка рекао владарима људ
ским: Уколиконенаучиши неговориш.умрн
јеће безаконику безакоњу своме, и крв њего
ву из руку твојих ћу тражити. Због тога
епископ који не учи људе своје нека буде од
лучен. Уколико ни тада од немара не одсту
пи, нека се извргне. Такође и презвитери,
по изреченом правилу, треба да поучавају.

И велики Павле заповиједа да епископ
буде спреман поучити, да буде трезвен и да
бди, а никако да буде слаб и лијен. Јер, и
само име епископско подстиче на трезве
ност: скопос је име за високо брдо - на њему
стража пребива, а ко на његовом врху стоји
и стражи и гледа тамо и овамо, епископ се
назива (стражар, или осматрачу. Да стра
жећи и надзирући бдјети треба, а не
лијенити се, због тогаје епископу унутар ол-

тара виши престо постављен. И то нам го
вори како љима доликује да гледају на своје
људе са узвишења, да надгледају и чувају.

И презвитери су тамо са епископом и по
заповијести сједе, па се они (на то указују
уздигнута сједишта) узводе како би надзи
рали људе и назидавали их као Богом дати
помоћници епископу, О овоме заповиједа и
19. правило Сабора у Трулској палати.

59. правило: flкo епископ или презвитер
неком клирику који је сиромашан не даје
потребно, нека буде одлучен, Уколико оста
не немилостив, нека се извргне као убица
брата свога.

Тумачење: Gвето Писмо црквено богат
ство назива богатством сиротиње, и треба
га давати сиротињи, Ако су црквени влада-

. . . .ри дужни да дају онима КОЈИ оскудјевају у
свему, као што то пише, ЈОШ више су дужни
милостиви бити и давати што је потребно
клирицима који су под њима. Онај који ово
не чини, нека буде одлучен. Уколико оста
не неисправљен, да се извргне Јер ЈС по
стао братоубица. Јер, који нема оно што је
нужно за живот, умире; ако и не умре, то
је због Божанског промисла, који му дарује
потребно за живот.

60. правило: lf'колико неко лажљивим
списима безбожних јеретичких књига као
светима у цркви поштовање пред свима
указује, на пропаст људима Црквеног ста
да, нека буде извргнут.

Тумачење: Многе књиге унаказили су
јеретици на штету простијих људи, као на
пример "Апостолске Установе" светога
епископа Климента, и због тога су на сабо
ру одбачене биле. Неке које су написане од
. .Јеретика имале су лажне наслове, ТЈ. као да
су тобож од Светих Отаца написане, Пра-
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вило налаже да ес овакве књиге одбаце и
не дају људима на читаље, Уколико их неко
пред људима у цркви изнесе и усуди се ла
им указује поштовање, ако је епископ или
презвитер или ђакон, да буде извргнут,

Књиге Старог и Новог Завјета које су
достојне поштовања јасно су набројане:
најприје у посљедњем правилу Апостол
ских правила, а потом и од стране Атанасија
Великог, и светог и премудрог оца Григорија
Богослова и светог Амфилохија, и од свих
њих по броју су наведене,

61. правило: .Вјерник којије изобличен
у прељуби или блудочињењу или у другим
гријесима, нека не буде клирик.

Тумачење: Уколико неки вјерник буде
оптужен због прељубе или блуда или због
неких других сличних гријехова и изобли
чен буде, такав не треба да буде примљен
у клир. Ако је неко од невјерујућих и
сагријешио нешто од наведених гријехова,
а потом се крсти и послије крштења свој
живот чува непорочним, такав без забране
може бити примљен у клир,

62. правило: Одступник од Христа
искључен је (из Цркве); онај који се имена
свештенослужитеља одриче, па се опет об
рати, као обичан човјек прима се.

Тумачење: Уколико се неки клирик из
човјечјег страха пред Јеврејима, јелинима
или јеретицима одрекне имена Христовог, у
потпуности нека се од Цркве одсијече. Ако
се не одрекне имена Христовог, него имена
клирика, тј. ако се као епископ уплаши и
каже нисам нити ћу бити епископ, или пре
звитер или ђакон или неки од других кли
рика, ако се одрекне свога имена, нека се
извргне из чина свога. Уколико се обрати и
покаје, нека буде примљен као свјетовњак.

63. правило: flкo неки епископ или пре
звитер или ђакон или било који свештеног
чина буде јсо месо у крви душе његове, а
то јс удављено - свакој животињи крв је
умјесто душе - тс ако неко једе удављено,
или од звијеријелено, или мрцину, нека буде
извргнут са чина јер ово је још Мојсијев
Закон забранио. Ако ово чини свјетовњак,
нека буде одлучен.

64. правило: Који пости недјељом или
суботом осим једне, нека се извргне.

Тумачење: ifко неки клирик пости
недјељом или суботом, осим на Велику су
боту, нека буде извргнут. Ако је свјетовњак,
нека се одлучи.

65. правило: hоји се моли са Жидовима,
нека буде одлучен.

Тумачење: Који уђе у јеврејску зборни
цу или у јеретички или пагански храм, и
помоли се са њима, ако је свјетовњак, нека
се одлучи. Ако је клирик, нека буде из
вргнут јер мудрује попут Јудејаца. Ако се
епископ, презвитер или ђакон помоли само
у дому са јеретицима, нека се одлучи како
заповиједа 45. правило ових Апостолских
заповијести.

66. правило: hлирик који је убица, нека
буде извргнут. Ако је свјетовњак, нека се
одлучи.

Тумачење: flкo неки клирик у свађи уда
ри некога и једним га ударцем убије, нека
се извргне због своје суровости. Ако је
свјетовњак, нека буде одлучен.

67. правило: Који напаствује дјевојку,
нека се одлучи и нека се њоме ожени чак и
ако је сирота.

Тумачење: \1'колико неко напаствује
дјевојку која је незаручена, нека буде одлу
чен. Такође му не приличи тражити другу
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него нска узме ону коју јс сам изволио 'Јак
11 ако је сиромашна. Осма заповијест у 78.
глави 37. гране 60. Царске књиге заповиједа
да ес таквоме уреже нос и да се трећина
његовог иметка да дјсвојци која је од њега
оскрнављена.

68. правило: Онај који је два пута
постављен, нека се извргне зајсдно са оним
ко га јс рукоположио, осим ако прва рука
(прво рукоположење) није била јеретичка.

Тумачење: flкo неки епископ или пре
звитер или ђакон прими друго постав
љење од некога, одбацујући прво, такав нека
се извргне као и онај ко га је поставио (ру
коположио по други пут), осим ако се није
догодило да је, по први пут, био постављен
одјеретика. Јер, ко је од њих крштен - некр-

. . .штен Је, а ко Је постављен - НИЈе клирик.
69. Апостолско правило од другог ту

мача: flкo неки епископ или презвитер
или ђакон или чтец или појац у дане све
те четрдесетнице, тј. Великог поста Пасхе
не пости, и током читаве године сриједом
и петком, нека буде извргнут осим уколико
га не спречава тјелесна болест. Немоћноме
је опроштено да умјерено једе уља и вина.
Ако свјетовњак не пости, нека буде одлу
чен.

Тумачење: fазличита правила нала
жу вјернима да свету Четрдесетницу Пас
хе, која је Велики пост, те сриједу и петак
сваке недјеље током читаве године прово
де у посту, осим ако неко због тјелесне из
немоглости не може постити. Јер, пост се
савјетује ради смиривања тијела, и тијело
се смирује, а уколико неки смиривање по
стом занемарују, утолико и ово правило не
држе. Ако су то свештени, оно заповиједа
да се избаце, свјетовњаке одлучује. По-

трсбно јс нагласити да ово правило ставља
у исту раван пасхалну свету Четрдесетницу
и сриједу и петак."

69. правило: ffко неки епископ ИЈ/И пре
звитер или ђакон или чтец или појац у данс
свете Четрдесстнице, тј. у Велики пост нс
пости. и заповијеlјени (пост) у сваку сриједу
и петак, нека буде извргнут, осим уколико
му не смета тјелесна болест. Немоћноме је
опроштено да, према снази, окуша уља и
вина. Ако свјетовњак не пости, нека буде
одлучен.

70. правило: flкo неки епископ или пре
звитер или ђакон или било који из клира
пости са Жидовима или празнује са њима
или прима од њих дио бесквасних хљебова
у дан њихових празника или што такво
чини, да буде извргнут. Свјетовњак нека се
одлучи.

71. правило: flкo неки хришћанин при
несе уље у збориште жидовско или у
Јеретички или у пагански храм током
њиховог празника, или кандило или свијећу
запали, нека буде одлучен.

72. правило: Нека буде одлучен онај
који је восак или уље украо из цркве. Што
украде да врати и још петину да дода
томе.

Тумачење: flкo неки клирик или
свјетовњак украде од цркве восак или уље,
нека врати украдено и да томе дода још пе
тину, а потом да буде одлучен.

73. правило: Освештани златни или среб
рни сасуд, тј. онај којије у Цркви посвећен,
или завјесу или златоткану тканину или
покров, да нико не узима за своју потребу.
Уколико се затекне у таквом безакоњу, нека
буде кажњен одлучењем.

Тумачење: Оно што је Богу посвећено,
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нс приличи скрнавити Јер ЈС освештано.
А1<0 је сасуд или нешто друго, ако јс завјеса
или златоткана тканина, или покров. или
ако јс уље или восак принијето у џркву
Божју, тиме јс освештано. Не приличи ни
восак, ни уље узимати од цркве, нити други
какав сасуд, нити завјесу, нити покров, ни
одежду ни платнојерје све то Богу принесе
но и не доликује узимати то за своје потре
бе, и због тога и бивају одлучени. Јер Ахар
украде оно што још не бијаше ни принијето
ни Богом освећено, него само обећано, па
ипак прими казну: бијаше каменован са чи
тавим родом својим.

74. правило: tпископ који је оптужен и
позван на суд, па то не послуша, нека и два
11 три пута буде позван од двојице еписко
па. Таквога, ако не дође, Сабор како жели
нека осуди.

Тумачење: Gпископ који је оптужен
због неког гријеха од стране људи који су
повјерења достојни, и буде од Сабора по
зван на суд, а то не послуша, Сабору при
личи не да исхитрено осуди таквога, него
два и три пута да га позове и да се к њему
пошаљу при сваком позиву два епископа.
Уколико настави да пренебрегава (позив)
и не дође на суд, нека се кривица испита
од стране Сабора, и према кривици да се
осуди како не би помислио да ће од осуде
побјећи.

75. правило: Јеретик нека се не при
хвата као свједок против епископа, као ни
само један вјерник јер на устима два или
три свједока нека остане свака ријеч.

Тумачење: Не само да се тужба од
јеретика не прихвата но ни свједочење.
Ако један свједочи, ма то био и вјерник,
не прихвата се. И велики Павле када пише

Тимотеју, говори ла ес нс прима оптужба на
прсзвитсра ако није посвје.ючсна двојицом
или тројицом свједока. Сада ес сматра да
за оптужбу која изазива губљење чина
епископу или презвитеру нису довољна
ни два свједока. ма били и поуздани и
бсспријекорни.

76. правило: 6пископ који јс на самр
ти не може умјесто себе поставити другог
епископа.

Тумачење: 6пископ на самрти нс -"ЮЖе
брата или сина или неког од сродника, или
по љубави кога хоће поставити. Није пра
ведно чинити епископе насљеднике. тс оно
што је Божје даровати страстима људ
ским. Није корисно Божју Цркву под нас
љеднике стављати. Уколико неко ово чини,
такво постављење није важеће, тј. постав
љени није епископ, а онај који је поставио
ближњега, да му се запријети одпучењем.

77. правило: flкo је неко ко је слијеп на
једно око или има другу повреду достојан
епископства, нека буде. Тјелесни недоста
так га не оскврњује, него душевни порок.

78. правило: .Који је глув или слијеп,
нека не буде епископ, не због мане, него да
би црквена дјела бивала без штете.

Тумачење: Мојсије је Израиљу дао из
ричиту заповијест да тијела читавог и без
икаквог недостатка мора бити онај који тре
ба да буде свештеник, и нико са недостат
ком на било ком дијелу тијела се у свештен
ство не прима, већ се и по примању свеш
тенства, ако се деси нека повреда или му се
деси нешто са тијелом, напушта свештен
ство.

Код нас онога који треба да буде епи
скоп тјелесна мана не онемогућава, него
се заповиједа да има душу чисту и неповри-
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јсђсну и од прљавџггинс удаљену. Акојс пак
слијеп на једно око 111111 има разроке 01,и,
или јс мало хром или има некакав други 11с
достатак, а 011 га 11е омета да обавља службу
епископа, а достојан је према суду свих епи

скопа, нсhс му бити забрањено постављење
за епископа. Ал11. ако је слијеп на оба ока,
или глув на оба ува или има некакву другу
повреду због које не може обављати епи
скопску службу, такав не може бити епи-

. . .скоп Јер КОЈИ не види или не чује или има
суву десну руку, како може служити или
свештенослужити, причешћивати или дру
го што чинити што врши епископ?

79. правило: Који је бјесомучан, нека не
буде клирик, нити да се моли са вјернима.
По очишћењу, ако је достојан, нека буде.

Тумачење: Онај у коме је демон тај
не може бити клирик све док не буде
избављен од њега. Такође није достојан ни
са вјернима да се моли. Уколико се ослобо
ди од страдања, нека буде примљен на мо
литву и у клир, ако је достојан, нека уђе.

80. правило: Новокрштеноr, ни онога
КОЈИ се скоро одвратио од злог живота и
пришао к покајању, не примати за еписко
па.

Тумачење: Који је тек приступио
Саборној Цркви и који се скоро крстио или
је од злог живота дошао у покајање, коц
кара или онога који је био глумац, или чи
новник, не приличи брзо постављати у епи
скопски чин, него га прво треба провјерити
и увјерити се у његов живот. Треба такође
да прође кроз све степене без спотицања,
тј. да буде чтец, појац, ипођакон, ђакон и
презвитер. па тек онда га приличи постави
ти за епископа.

81. правило: Впископ није епископ ако

себе уплиће у свјетовне ствари.
Тумачење: Онај који се управљаља

свјетовним стварима држи, и нс изгара за
потребе Цркве, био 011 епископ, или пре
звитер, или ђакон, нека престане са тиме, а
ако је непокоран, нека се извргнејер, према
Господњој ријечи, 11е ,110:}Ј('е слуга два госпо
дара служити.

82. правило: fоб нека се не прихвата у
клир осим по допуштењу свога господа
ра. Ако је достојан да добије слободу, нека
буде клирик.

И опгг исто то 82. прмш110 G,атщ fl11oc'/'o,1t1, V
кол,с ЈС II тvл1a'lfњr.:

Недопуштено је робове уводити у клир
осим по вољи господара њихових, како се
не би увриједили они који су их стекли, јер
би то дјело довело до озлојеђености дома
њиховог. Ако се негдје појави роб који је
достојан да буде постављен у свештенич
ки чин као што се наш Онисим јавио, и до
пусти му господар његов и ослободи га, и
пусти га из дома свога, такав нека буде кли
рик.

83. правило: Gвештеник, а војник - није
свештеник, јер цару царево, а Богу Божје.

Тумачење: Gпископ или презвитер или
ђакон који се укључи у војну службу и жели
обоје да задржи: војводску власт и свеште
но управљање, нека се извргнеЈер Је царево
цару, а Божје Богу.

84. правило: 1f'колико неко увриједи цара
или бољара неправедно, ако је клирик, да
буде извргнут. Ако је свјетовњак, да се од
лучи.

Тумачење: .Мојсијев закон казује: Кнезу
људи својих не говори зло. И врховни апо
стол Петар заповиједа да се цар поштује,
као и велики Павле, који казује да се за цара
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молимо као и ·1а оне који су великаши, ТЈ.
власт иако тада још нису били вјсрујуhи.
Увреда цара или кнеза свима јс забрањена
али оправдан прекор није забрањен, иако
се љуте ријечи иаобличсња изобличава
нима претварају у вријеђање, Правило нс
дозвољава да се неоправдано вријеђа.

Правило се различито може разумјети,
јер који с правом критикује цара или кнеза,
није мучења достојан. Тридесет шеста гра
на 60. Царске књиге у 13. глави говори да се,
ако неко зло говори о цару, ставља на муку
али да се о свему и цар мора обавијестити.
И ако је нешто због малоумности рекао,
не дирати га, ако је из безумља, нека буде
помилован, ако је оклеветан, нека му се
опрости.19

85. правило: Gвима вама и клирицима
и свјетовним људима нека је познато да су
ово часне и свете књиге:

Старог Завјета је пет књига Мојсијевих
- Постање, Излазак, Левитска, Бројеви и
Поновљени Закони, једна (књига) Исуса
Навина,једна (књига) Судија,једна (књига)
Рутина, четири (књиге) Царства, двије
(књиге) Дневника, двије (књиге) Јездре,
једна (књига) Јестирина, три (књиге)
Макавејске, једна (књига) Јова, једна
(књига) Псалтир, три Соломонове (књиге)
Прича, Проповједник, Пјесма над пјесмама,
Премудрости, дванаест (књига) пророчких,
једна Исаијина, једна Јеремијина, једна
Језекиљева, једна Данилова.

Осим ових, ми вам препоручујемо да ва
шим младима читате књигу премудрости
многоученог Сираха.

Наших књига, тј. Новога Завјета: четири
Јеванђеља - Матејево, Марково, Лукино и
Јованово, Павлових је четрнаест Послани-

ца, Петрове су двије Посланице, Јованове
су три посланице, Јаковљева је једна (По
сланица), Јудина јсјсдиа (Посланица), Кли
мснтове су двије посланице, и заповијести
вама епископима од менс, Климента. преда
те у осам књига. Њих не треба пред свима
читати због тајни које су у њима. И Дјела
нас апостола.

Тумачење: r правилима часних Апо
стола заповиједа се како приличи вјернима
да живе, а на крају наводе и књиге које и,1
приличи читати. Побројаше их онако како
је напријед речено.

И од различитих Светих Отаца набрајане
су књиге које треба поштовати. Ово учини
шејер различити туђи списи су били, или су
то и сада, лажно натписани; други су исква
рени, као и заповијести које је изнио и пре
дао Климент, и које од неких зловјерника
бјеху искварене и унакажене. Као такве
их забрањује и Шести васељенски сабор
у другој глави предложених од њега пра
вила. Неки дозвољавају и друге књиге, уз
побројане у овом правилу, да се читају:
Премудрости Соломонове, Јудита, Товија
и Откривење Јована Богослова.
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1. правило: ()не који треба да приме
крштење, прво нека ђакон приведе еписко
пу или свештеницима, да испитани буду
ради чега дођоше. Нека их испитају они
који их приводе, и нека посвједоче. Да се
испита о њиховом животу и владању, да
ли су робови или слободни. Ако је роб и о
њему свједочи његов господар, нека буде
примљен, а ако господар његов не свједочи,
нека буде одбијен док се не покаже достојан
своме господару. Ако свједочи о њему го
сподар његов, нека буде примљен.

2. правило: fобови нека се уче слу
жити господарима својим добро, да се не
би хулило на ријечи учења. Муж ако има
жену, или жена мужа, да се уче сами себи
довољни бити јер се тако чува чистота. Без
брачни нека се уче цјеломудрију или нека
се по закону жене и удају.

3. правило: Господар који не ожени сво
га роба или не уда своју робињу, а зна да
блуд творе, нека се одлучи.

Ђавоимани нека се поучавају у правој
вјери и нека се не причешћују док се не
очисте. Ако је смрт близу, нека се приче
сте.

4. правило: ~и који чувају и држе блуд-

нице у СВОЈИМ домовима, ако ес нс оставе
тога, да булу одлучспи.

5. правило: hлудница која први пут
жели да приступи Саборној Цркви, ако нс
престане са блудом, нека се одгурне.

6. правило: Они који се такмиче или као
самоборци (појединци у кочији), или као
пјешаци на тркалиштима, или старјешина
позорнице, или борац, или свирач, или пле
сач, или китарист, или гуслар, 20 или крчма
ри, нека с тим престану, а ако неће, нека
буду одлучени.

7. правило: flкo се онај који прави идоле
окренуо правовјерју, нека престане прави
ти идоле. Ако неће, нека буду одбијени.

8. правило: .Војник који прилази
правовјерју, нека се учи да не лаже, и не
клевета, и нека је задовољан платом коју
му цар даје. Који се овоме повинује, нека
буде примљен, који се противи, нека се
одбије.

9. правило: Блудник оскврнитељ, онај
. .

КОЈИ чара са животињама, КОЈИ изазива
метеж, бајач, лакрдијаш, онај који прави
амајлије, бајач који полива водом, који
вјерује у птичју грају, и врачар који скрива
грифона, или птицу, или гмизавце при сус
рету с неким да би том лицу нанио штету
омађијавши га, нека буду испитани кроз го
дину, јер се није могуће брзо оканити зла.
Који престану са тим, нека буду примљени,
који се не повинују, нека се одбију.

I О. правило: fобиња која је наложница
невјерника господара, и ако се само с њим
састаје, нека се прими. Ако и са другима
блуд чини, да се одбаци.

II. правило: .Вјерујући који има робињу
наложницу или да је се окане, или да се
њоме по закону ожени. Ако је слободна, да
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ЈС но закону узме за жену; ако није, нека
буде одбачсп.

12. правило: Који сљедују јелинским
баснама или јеврејским обичајима. ако
не престану, да буду извргнути.

13. правило: flкo неко ревносно прати
безумља која бивају на позорници, или об
узет ловом, или коњским тркама на трка
лиштима, ако се не окане тога, нека буде
извргнут.

14. правило: Оrлашени21 нека се поучава
три године. Ако добро напредује, нека се и
раније прими, Не гледамо на вријеме, него
на понашање,

15. правило: ifкo је учитељ и
свјетован човјек, добро упознат са ријечју
учења и беспријекорног живљења, такав
нека поучава, Речено је сви ће бити науче
ни од Бога,

16. правило: Gваки муж, и жена вјерна,
ујутро уставши од сна и умивши се,
прије било каквих других послова нека се
помоле, Ако имају и неке писане поуке,
нека читају. Нека им је од сваког .цјелања
важнија ријеч благовјерја,

I 7. правило: 6.јерујући муж или жена
нека своје робове милостиво чувају, као
што и ранијим правилима заповиједих и у
посланицама учих.

3. п е г а п п ь е
OБff CR6Пf GPXOfiilff ffПOGTOiH1~

ПGTfd Н ПrlG'1i1
пrтш,и гt

1. правило: Ја Петар. и Павле.
заповиједамо људима да пет лана раде у
не.цјељи, у суботу и недјељу да одлазе у
цркву ради поучавања у блаrовјерју. Субо
та изображава постанак све творевине. а
не.цјеља Васкрсење.

2. правило: Велику недјељу, тј. Стра
далну, и другу која је за њом, коју називамо
Пасхалном, људи не треба да раде, и нека
празнују сви, и робови и слободни. Ону
због страдања Господа, а ову због Његовог
Васкрсења. Потребно је и да се поучава
мо ко је страдао, васкрсао и ослободио
нас.

3. правило: И свето Вазнесење да
празнују, због свршетка Христовог
домостроја.

4. правило: Педесетницу нека празнују
због доласка Светога Духа дарованог они
ма који вјерују у Христа Исуса.

5. правило: Празник Рођења Христовог
нека празнују, јер неочекивана блаrодат
би дана људима рођењем Ријечи Божје из
Марије Дјеве, на спасење свијета.

6. правило: Празник Богојављења нека
празнују, јер тада би објављивање Христо-
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вог Божанства, када Му свјсдочаше Отац
при крштењу, 11 Утјсшитељ Дух Свети у
виду голуба показа присутнима
посвјсдочснога.

7. правило: Дане Апостолске празнујте
јер вас научише вјеровати у Христа, и
учинише вас достојнима Духа Светога.
Празнујте и дан Стефана Првомученика и
осталих Светих мученика који претпоста
више Христа својим животима.

8. правило: iИолитве узносите ујутро,
у трећи час, шести час и девети час, наве
че и у пој пијетлова." Јутром благодарећи
јер просвијети нас Господ, преводећи ноћ и
довевши дан. У трећи час јер тад осуду од
Пилата прими Господ. У шести час јер је у
тај распет Христос. У девети час јер се све
заљуља због распетог Владике, тресући се
ради дрскости злобних Јевреја, и не могући
трпјети срамоћење Господа. Навече благо
дарите Богу јер нам је дао ноћ за починак
од дневних радова. У пој пијетлова, јер се
благовијести долазак дана ради вршења

. .дјела СВЈСТЛОСТИ.

9. правило: flкo није могуће сабрати се у
цркви због невјерних јеретика, саберите се
у дому са епископом на појање. Нека не ула
зе благочестиви у цркве безбожних. Мјесто
не освећује човјека, него човјек мјесто.

1 О. правило: flкo безбожници држе
мјесто, бјежи од њега јер је оскрнављено
од њих. Као што преподобни архијереји
освештавају, тако безбожни оскврњују.

11. правило: f!ко није могуће сабрати
се ни у дому, ни у цркви, нека сва
ко за себе поје, и чита, и да се моли,
или нека се саберу два или три, јер рече
Господ: Гдје су двоје или троје сабрани у
uwe Моје, ондје сам и Ја међу њима.

12. правило: [)јсрујући нска ес нс моле
са оглашеним ни у дому. Какву заједницу
има свјетлост са тамом?

13. правило: ffкo се вјерујући муж са
робињом својом смијеша, или вјерујућа
жена са својим робом, нека престану с тим.
Ако неће, нека буду искључени из Цркве.

14. правило: Чините умрлима трећине,
уз псалме и молитве, ради Онога који је у
трећи дан васкрсао, и деветине у спомен
свих овдје умрлих, и у четрдесети дан, по
старом Закону, као што су и Јевреји плака
ли за Мојсијем, и сваке године помен им
творите, од њиховог имања раздајући сиро
машним њима у спомен.

Ово за правовјерне говорим, а за без
божне, ако се и богатство цијелога свијета
разда сиротињи, никаву му корист неће
донијети. Њему је Бог за живота био
непријатељ, тако је и по смрти. Није то не
праведно од Бога - Бог је праведан и прав
ду воли - већ је то човјек заслужио ,цј елима
СВОЈИМ.

I/1 •15. правило: ).ОЈИ сте позвани на по-
мене, са пристојношћу једите и са стра
хом Божјим. По могућности се молите за
представљене.

Презвитери и ђакони, пошто сте Хри
стови, дужни сте и себи и другима увијек
пажљиво живјети како бисте могли не
уздржљиве поучавати.

16. правило: Писмо говори за оне који
владају да не пију вино, да не би, опивши
се, заборавили премудрост, због чега не би
могли праведно судити.

Презвитери и ђакони, са Богом
Сведржитељем и са вољеним Сином
Његовим, властела су црквена. Овдје каже
мо не да не пију, јер не пити увреда је тва-
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ри коју јс Бог дао за весеље, него да ес нс
опијају.

Нс говори Писмо да се 11е пије вино, него
да се 11е опијају вином, и опет каже: Трње
расте из руку пијанице. Ово нс рекосмо
само за клирике него за све хришћане, који
су названи именом Господа нашега Ису
са Христа. А коме: Јао? Коме: Куку? Коме
свађа? Коме вика? Коме ране? Коме црвен
у очима? Није ли онима који се опијају ви
ном и онима који траже квас?

17. правило: Гоњене због вјере, који
из града у град бјеже, примите сјећајући
се ријечи Господње, знајући да је дух бо
дар, а тијело слабо, како би бјежећи и
отимање имања подносећи, без одрицања
име Господње сачували. Подајте такви
ма што им треба испуњавајући заповијест
Господњу.

~ . п () r ,1 r1 G ,1. е
G~HX GGCTПX ~JIOGT0,1f1

fKYПJl() ДЈИ Пћ'1GН,1r1

♦

1. правило: Свако у свом чину да пре
бива и да не преступа заповијести, јер
нису наше него Божје. Као што рече Го
спод, Ко вас слуша Мене слуша, а ко Ме
не слуша, слуша Онога Који Ме је послао,
и Ко вас одбацује, Мене одбацује. А ко Мене
одбацује, одбацује Онога Који Ме је по
слао .

2. правило: Који отимају оно што ю1
није даровано, Бога раздражују као сино
ви Корејеви, и Осија цар. Као што ђакону
не приличи да приноси Жртву и да кршта
ва, ни да твори благослове. мале ни вели
ке, тако ни презвитеру не приличи да
неког поставља или рашчини. Свештеници
који се дрзну да тако чине, не боре се са на
ма него са Великим Архијерејем Христом.

Филипје крстио ушкопљеника, и Ананија
мене Павла, не узевши самовољно свеш
тени чин, већ од Бога чин примише, од
Неизмјерноr Архијереја.

Окончаше се, уз Божју помоћ, часна пра
вила Светих апостола.

•
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5. ПOl',1ff6ЉG

GBGTH II ьfIGGibl~IlCI\JJ ПУКИ CffБOf
l.t' HIIK&1II

:·!rl IJrll,CRiilhfl KOIIGEШTJIШI 6C,1III\OГ, ШI
К(М/Н ес OKПIII 318 G!IOTIIX 0Tn/Jr13БОГ зае

ЧGGTIIHOГ flfJI3r1, K()~JII 3С Х\";ЈЈЮ Hff GIIШI
БОЖ~Ј6Г, ГОСПОМ ШIШСГ IIG\"Gfl XPIIGТff.

ЉСГrl (= fIPHJ{f) ПРОКiНШlС (ШII G6CTIJ OIJII И
TrlЛIO fI:ЫOiIOIWC ПРfНШШ1 ШШIIGiШfl 06ДЈС.

Пf60Г ЈС GfIБOfiI 20 Пћ'ШШШ

1. Правило: \1"шкопљеници, они који су
сами себи одсјекли тајни уд, у клир нека се
не примају.

Тумачење: О овоме је речено у Апостол
ским правилима, у 22, 23. и 24. правилу.
Ушкопљенику који је достојан свештенства
не треба бранити да ступа у клир ако није
својевољно ушкопљен. Уколико је неко
својом вољом себи одрезао дјетородни уд,
такав никако не треба да се прима у клир
јер је убица себе самога, већ и уколико
клирик учини нешто такво, заповиједају
да буде извргнут. То је смисао и овога пра
вила.

2. правило: Оног који приступа из не
знабожачког живљења, не треба брзо
постављати у презвитерски чин, него вре
меном испитати није ли зао новозасађени.
Уколикоје неко и постављен за презвитера,
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а 011да изобличсп у пређашњим гријесима,
такав нека одступи од службе.

Тумачење: Gлич110 80. правилу Светих
апостола, и ово говори о томе да повокр

штеног не приличи брзо постављати за епи
скопа или презвитера, како нс би "младица"
обневидјевши у прегрешење пала и у зам
ку ђавола. Овакав, по 1 О. правилу Сабора
у Сардици, треба да прво прође ове степе
не, тј. да буде постављен за чтеца, потом за
ипођакона, ђакона и презвитера, и у њима
да буде по једну годину. И ако се покаже

. . .
као достојан архијерејства, нека се наслади
велике части, тј. нека буде епископ.

Ако прије постављења сагријеши нешто
од споменутих гријехова, и утајивши то
буде постављен, а послије тога буде изобли
чен за гријех, нека буде лишен свога чина.

3. правило: .Велики сабор од сада
заповиједа да ни епископ, ни презвитер, ни
ђакон, нити било ко из клира нема у сво
ме дому друге жене осим мајке, сестре или
тетке. Само ова три лица слободна су од
подозрења.

Тумачење: Правило заповиједа да
свештеник буде без гријеха и слободан од
подозрења за гријех. Будући да неки мисле
да то није њима речено, сада је свим све
штеницима забрањено да живе са другим
женама у дому своме осим са наведеним,
тј. са мајком, сестром и тетком, јер су ове
слободне од сваког подозрења. Ово се од
носи не само на свештенство, тј. епископе,
презвитере или ђаконе, него је и другим
клирицима забрањено. И Василије Вели
ки презвитеру Григорију послао је ово пра
вило на опомену, заповиједајући му да се
раздвоји од жене која живи са њим, тј. даје
изгна из дома свога. Још мује рекао: Ако се

11е ucnpatJUUf, а дрзнеш се слу:щ:шпи, пеки си

проклет од свих људи.

И пето правило Шестог васељенског са
бора у Трулској палати исто заповиједа
додајући да и шкопци треба да се старају
1<а1<0 би сачували себе непорочним. Они
који преступају ово правило, нека буду
извргнути ако су свештеници, ако су
мирјани, нека буду одлучени. Такође, и
Нова заповијест, која лежи у 3. Царској
књизи, заповиједа Једнако свештеним пра
вилима. Седмог сабора осамнаесто прави
ло ни на сеоска имања на којима раде жене
не допушта да одлазе епископ ни игуман,
ако претходно жене не оду одатле, и буду
изван док не оде епископ или игуман. Са
бора у Анкири деветнаесто правило на кра
ју каже: Дјевственицама које су се сажи
вјеле са некима као са браћом то
забрањујемо.

4. правило: епископ нека се поставља ОД

стране свих епископа који су у тој области.
У1<оли1<0 је то немогуће, онда од тројице, а
остали да се писмено сагласе, и митропо
лит да има овлашћење.

Тумачење: Према 1. правилу Светих
апостола епископа постављају два или три
епископа. Ипак, поставља се од три епи
скопа уколико сви епископи који су у тој
области због насталих невоља, или дужи
не пута не могу доћи. Но, дужни су и они,
ако и нису дошли, сложити се писменим
rраматама са избором окупљених епи
скопа који промишљају и избор врше, и са
избором те двојице или тројице. Потом,
митрополит има овлашћење да једнога од
тројице изабраних, кога хоће, постави за

епископа.
5. правило: Оне који су одлучени од

својих епископа нека лруги не примају.
Ипак. за случај да јс одлучсње било због
малодушнос~и, или због неке распре,
или због нечег сличног одлучсње би
ло, заповијеђс110 би да у свакој области два
пута у години буду сабори: први - прије
четрдесетог дана светог и великог поста, а
други послије времена брања воћа.

Тумачење: Према ријечима приче
доликује да човјека и исцијели онај који га
је ранио. Тако, и ономе којн је од свога епи
скопа примио заповијест одлучења, не при
личи да иде код другога и да буде примљен
без испитивања и тражења кривице. По
требно је размотрити разлог за одлучење,
да није можда без разлога било наређено
одлучење, већ због малодушности, тј. због
јарости епископа, или због некакве распра
ве. или због некаквог другог разлога, (или)
не творења страсне молбе епископове - а
страсна молба јесте рећи не учиниш ли ,\tll

то, бићеш одлучен.
Да не би одлучени били они који су

без кривице која је за одлучење, и да они
епископи који одлуче не би били презре
ни од стране оних који поменуте примају
без испитивања, због тога свети Сабор
запов~uеда да два пута у току године у
свакој области бивају сабори, како би се
заједничком вољом свих епископа те обла-
сти свако питање и захтјев црквени, и свака
несугласица ријешила.

Исто заповиједа и 37. правило Светих
апостола. Осим што тамо написасмо, 8.
правило Шестог сабора у Трулској палати
и 6. правило Седмог сабора (други у Никеји
сабрани) говоре да се, ради оскудице у по
требама епископа који би кренули на пут
због сабора, заповиједа да једном годишње
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буде сабор у свакој области, тамо г.цје изво

л11 митрополит.
Вријсмс сабора јс изме/Ју празника Пасхе

и мјесеца октобра, Тај је мјесец по брању
воћа, 11 тада лист са дрвета пада.

6. правило: 6гиптом, Либијом и
Пентапољсм александријски епископ да
управља. Епископ римски нека управља
онима који су под Римом, а антиохијски и
остали епископи својим (областима) нека
управљаЈу.

Ако неки епископ без воље митрополи
та буде постављен, нека није епископ, јер
избор епископа, како правила заповиједају,
мора бити у сагласности многих. Ако се
тројица успротиве, нека не буду послуша
ни.

Тумачење: Gваки патријарх дужан је да
управља својом облашћу и нека нико од
њих не граби друге области које не бише од
почетка под његовом руком, јер то је гор
дост свјетовне власти. Приличи епископи
ма сваке области да знају за најстаријег и да. . .
га поштују, а то Је епископ у митрополији,
и без воље његове нека се епископи не
изабирају. Уколико се без његове воље неко
изабере, такав нека не буде епископ. Ако се
по вољи митрополита окупе на вијећање
да изврше изабрање, па не буду сагласни
већ неки расправљајући се почну говорити
опречно, нека се држе суда и избора већине,
а они којих је мање нека не буду послуша
ни.

О овоме потражи 8. правило Трећег сабо
ра у Ефесу и Светих апостола 34. правило,
и Сабора у Антиохији 9. правило, и Другог
васељенског сабора у Константинграду 2. и
3. правило и Сабора у Сардици 3. правило.

7. правило: 6пископ елијски да јесте

поштован, уз очување достојанства
митрополије Палестинске.

Тумачење: Gто двадесет трећа Нова
заповијест, која јс садржана у 1. грани
1. Царске књиге, јерусалимског еписко
па (Елијом се Јерусалим назива) именује
патријархом. По овом правилу, елијском
епископу, ТЈ. Јерусалимском, приличи да
буде поштован чашћу патријарха, И будући
да је Кесарија звана Стратонова прва
митрополија Палестине, и под њом јесте
Свети Град, патријарху Елије приличи да

. .
има СВОЈУ част, а у цијелости сачувати и
чин митрополије кесаријске - под којом
најприје бијаше и Свети Град - и да она
има своју власт. О овоме тражи 12. правило
Четвртог сабора у Халкидону.

Ради чега правило Свети Град назва
Елија? Од древних времена зваше се Соли
ма, а потом се назва Јевус. Касније је на
зван Јерусалим. Када су дошли Римљани,
оплијенише и раскопаше (град). Потом
римски цар Адријан названи Елија сазида
град. Не назва га поново Јерусилим, но по
своме имену прозва га Елија.

8. правило: Јеретици који се називају
"чисти", када прилазе Саборној Цркви, прво
да исповиједе да ће се повиновати цркве
ним законима, и општити са двоженцима и
опростити онима који су сагријешили, И,
ако у неком граду буде истински епископ
тога града, а буде и од ових, названих "чи
стим", други епископ постављен или пре
звитер, нека у свом чину пребивају, Но,
ипак, епископ постављен од "чистих" нека
има част као презвитер, или ако епископ
тога града то хоће, нека му да епископију
негдје на селу, Није могуће да два епископа
буду у једном граду.

Тумачење: ()ни од јеретика који прила.
зс Светој, Божјој, Саборној и Апостолској
ЦрI<ВИ, једни треба пуно крштеље да при
ме, други се само миром помазују, трећи
само проклињу своју и све друге јереси.

Ови који се зову "чисти" заведени бише
у ту јерес од стране Новата, презвитера
Римске Цркве. Од њега су добили име чи-

"сти", будући да не прихватају покајање од
оних који се обраћају од гријеха, и други
брак забрањују и због тога они двоженце
никако не примају у заједницу. Ако такви
приступају Светој Саборној и Апостолској
Цркви, 11 исповиједе да ће прихватати дво
женце у општење, да неће хулити на други
брак и онима који су згријешили и покајали
се опраштати гријехе и, једноставније
речено, сљедовати сваким црквеним
заповијестима, своју и сваку другу јерес
проклевши, нека буду примљени и да се
само светим миром помажу. Ако су неки
међу њима епископи, нека опет буду у свом
чину само ако у том граду нема други епи
скоп Саборне Цркве. На овај начин ће бити
поштован онај који је испрва истински
епископ, и један на епископском престолу
нека сједи. Онај који је од "чистих" назван
епископом као презвитер да буде пошто
ван, јер не приличи да два епископа буду
у једном граду. Ако је, као што рекох, по
вољи епископу тога града, нека му допусти
да се и епископом назива, али епископског
дјелања да се не косне. Ако хоће, може га и
поставити за епископа некога села.

9. правило: Који су без испитивања
постављени, а послије тога бјеху изобличе
ни због ранијих гријехова, да престану.

Тумачење: 'fколико је неко сагријешио
и духовном оцу није исповиједио такве

гријехе који му забрањују свештенство т. ,
утаЈивши и без испитивања буде постављен
на презвитерски или епископски чин, ако и
послије постављења изобличен буде да је
сагријешио такав гријех, свештенство нска
остави,

10. правило: Они који су отпали. знао за
то или не знао онај којн их поставља, ако
,..
оуду постављени, нека буду извргнути.

Тумачење: Оне који су ес одрекли Го
спода нашег Исуса Христа. па се покајаше,
не приличи примати у свештенство. Како
свештеник може бити онај који током свога
живота није достојан да се причести Све
тим Тајнама осим уколико није на самрти?
Ако са знањем или незнањем о томе оно
га који поставља буде удостојен свешт
енства. ово правило заповиједа да се из
вргне такав. Ако се и послије постављења
сазна, подлијеже овом правилу пошто Је
постављење било безаконо.

11. правило: hоји су без било какве нуж
де преступили. иако су недостојни МЈШО
сти, удостојени су одређеног снисхођења.
Дванаест година нека су са онима КОЈИ

припадаЈу.
Тумачење: hоји су од вјере отпали без

било какве принуде, иако су недостојни
човјекољубља, ипак нека буду удостојени
извјесне милости. Уколико је неко међу
њима добар и каје се из свег срца, нека три
године буде са онима који слушају, тј. да
стоји напољу, изван црквених двери и слу
ша Свето Писмо. Послије три године нека
буде уведен унутар цркве и (буде) са онима
који припадају и са њима седам година нека
стоји иза задње стране амвона. Када ђакон
каже: Ви који сте оглашени изиђите. и он
да излази из цркве. И послије седам година
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. .времена, друге двије годинс са вјсрнима да
стоји II са њима прима молитве учествујући
с њима у молитви чак и до краја службе,
тј. до Божанственог Причешћа. У току те
двије године да ес 11е причешћују, него
по окончању тог времена да се удостоје
зајсдницс Светих Тајни.

12. правило: Којн су били принуђени и
показали се као они КОЈИ се противе, а по
том приђоше к невјернима и опет војни
чин примише, десет година нека су одлу
че1111. Потребно је пажљиво посматрати
свецијели образ њиховог покајања. Оно-

. . . .мс КОЈИ се топло каје и КОЈИ Је примио
запрећење, епископ човјекољубивије да из
рекне заповијест; ако је лијен, да буде стро
жи према њему.

'[/!.Тумачење: поји су од Божанстве-
не благодати били призвани и при првом
испитивању било им је понуђено да приђу
к нечастивима, те се успротивили и појас
вратили, тј. војна знамења, а онда се поко
рише и пристадоше да мудрују с нечастиви
ма како би имали некадашњу част у војсци,
такви три године да буду са онима који

. .слушају, десет година нека су са онима КОЈИ
припадају и након тога да буду удостојени
Светих Тајни.

Епископу доликује да умањи или
повећа епитимију, тј. запрећење, разма
трајући покајање оних који се обраћају,
да ли са страхом и трепетом и са сузама
бива. Таквима треба умањити запрећење.
Ако је нерадив и лијен, таквоме још жешћу
заповијест дати.

13. правило: Који је на самрти, нека се
причести. Уколико неко од таквих оздрави
и остане жив, нека буде само са онима који
се моле.

Тумачење: Gnаки njcpyjyhи 1<0__

носи епитимију и одлучен је од свстог
Причешћа, а нађе ес при исходу душе из
тијела, нека се причести благог испраћаја,
односно пречистог Тијела и Крви Господа
нашег Исуса Христа. Уколико се опорави и
здрав буде, нека је са онима који се моле
али не причешћују. И након што испуни
потребно пријеме, тек тада благодати да се
УДОСТОЈИ.

14. правило: 1f1<олико неки оглашени
отпадне, такав три године нека само је са

. .онима КОЈИ слушају, а потом да се моли са
оглашенима.

Тумачеље: Постоје два степена оглаше
них. Први су они који тек прилазе Саборној
Цркви, а други који већ савршени бјеху и
довољно се вјери научише. А1<0 савршени
падне у гријех, не оставља се без запрећења
иако свето крштење омива сваку душевну
прљавштину, него се уврштава међу оне
који слушају и кроз три године поново се
може молити са оглашенима. О овоме потра
жи и 5. правило Сабора у Новој Кесарији.

15. правило: Нз града у град ни епископ,
ни презвитер, ни ђакон да не прелази, јер
ће поново бити враћени у цркве у које су
постављени.

Тумачење: Ово правило не само епи
скопу него и презвитеру и ђакону строго
забрањује да иду из града у град. Правило
заповиједа да се они који чине нешто овак
во враћају у свој град и у своју цркву щје су
и постављени.

Прво и друго правило Сабора у Сарди
ци строже кажњава такве одлучујући их од
општења - таквом епитимијом им пријети.

16. правило: Презвитери и ђакони који
од своје цркве одлазе у неку другу, да не

буду примљени, него да ес врате у своја
обитавалишта. Уколико нски епископ по
стави некога Ј<ОЈИ Је под влашћу другога,
без допуштења љеговог епископа, постав
љење нема пикаквс силе.

тумачење: И ово правило, исто као и
претходно, заповиједа да ниједан презви
тер или ђа1<011 не оставља своју цркву којој
је прибројан. Уколико оде од ње, нска не буде
примљен од другог епископа, него нека се
брзо врати у своје пребивалиште. Ако неки
епископ прими клирика који је дошао од
другог епископа, и постави га на већи сте
пен у својој цркви без воље његовог епи
скопа, то није чврсто постављење, тј. треба
да буде извргнут.

к.
17. правило: ОЈИ лихву или камату узи-

ма, по овом правилу стран је Цркви и нека
буде извргнут из чина.

Тумачење: Gтотинарска лихва, која се
препознаје боље од сваке лихве, јесте ако

. . . . .неки зајмодавац ономе КОЈИ позајмљује даје

1 ОО перпера и позајмљујући поврх датих
1 ОО перпера тражи још 12. То је стотинар
ска лихва. Има и оних који су милостивији
па узимају половину од тога, штојесте шест
перпера на стотину. Таква и слична таквим
је и остала лихва: или нечег мало или много
дају, и малу и велику лихву узимају, а истоје
и када је ријеч о ризама или о другом до
битку.

Постоје и неки који злато или некакав до
битак дају трговцима на зајам говорећи:
,,Идите и тргујте, и лихву вам нећу узи
мати, већ ако нешто зарадите, добит ћемо
подијелити напола. Ако се пак деси губи
так, он је ваш, а наше у цјелини да оста
не". Ово чинећи најгору лихву узимају јер
у добитку заједничаре, а у губитку никако.

Који ово и слично чине, или они који раз
мишљају како другачије да погубни до
битак стекну, ако су из свештенства.
заборављају на Божанствено Писмо. које
говори сребра својега 11е дајн 110 лихву и
мито 10 невине не прими. Такви из клира
да се извргну, и правилима да буду страни.
иако 44. правило Светих апостола и 10. пра
вило Шестог сабора у Трулској палати не
заповиједају да се ови одмах извргну. већ
ако примивши запрећење наставе то чини
ти.

18. правило: Ђакони да буду у служби
својој, да не проскомидишу, нити Причешће
презвитерима да дају, нити да ес прије њих
Светиње дотичу. Такође међу презвитери
ма нека не сједе. Безаконо је и без поретка
ако што тако бива.

Тумачење: Ово правило Свети Оци из
ложише јер нађоше да се нешто ружно и
без поретка у неким градовима дешава,
налажући да се то и исправи, те заповиједају
ђаконима да не чине приношење, тј. да не
проскомидишу, да не причешћују презви
тере Божанским Причешћем, нити да се
прије њих причешћују, него послије пре
звитера да примају тај благослов или од
епископа или од презвитера. Ни међу пре
звитерима нека не сједе, да не би сједећи
више њих помислили да су чаСНИЈИ ОД њих,
што ЈС дрскост.

Уколико се неко не остави овога, по овом
правилу треба да се извргне.

19. правило: Павлијани се поново
крштавају, а они који се међу њима називају
клирицима, ако су без прекора, послије
крштења могу бити постављени. Уколико
су порочни, нека се извргну. Ћаконисе које
су обмануте од њих. пошто постављења
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немају. са свјстовњацима да буду испита
не.

Тумачење: Који Светој II Апостолској
Цркви прилазе ю павлијапскс јереси. нска
ес поново крштавају, 1Ј. ла се крсте дру-

. .
п1 пут. Јер прво крштење није крштење
пошто бијаше јеретичко. Ако неки од њих
бише код павлијана епископи или презвите
ри или ђакони. и имају непорочан живот, од
епископа Саборне Цркве у којој се крсти
ше нека буду постављени сваки у свој чин.
Ако се нађу недостојни, нека се извргну из
чина. Ћаконисе које су међу њима, као оне

. .које немају никакво постављење, уколико
приступају к Саборној Цркви и крсте се,
нека буду прибројане међу свјетовњаке.

О ђаконисама потражи 6. и 24. правило
Сабора у Картагини. Павлијани јесу они
који су прихватили јерес Павла Самосат
ског, који је понижавајуће учио о Христу,
проповиједајући о Њему као о обичном
човјеку чији је почетак не од Оца прије
свих вијекова, него од Марије.

20. правило: 'f све недјеље и у дане Пе
десетнице недостојно ЈС преклањати ко
љена, него сви људи једноставно стојећи
нека се моле.

Тумачење: Не треба да преклањамо
кољена у све недјеље и у све дане свете Пе
десетнице (штојесте од Васкрсења Христо
вог до Силаска Духа Светога). Ово је и од
стране других Светих Отаца заповијеђено
било, и од стране Василија Великог, који
и предложише ријечи којима је забрањено
преклањати кољена у споменуте дане,
тј. сваке недјеље и у дане Педесетнице.
Заповиједају да се стојећи молимо јер смо
васкрсли са Христом, и дужни смо искати
оно што је горе. Уз то, васкрсни дан, тј. све-

та недјсља јесте образ будућег вијека,
је дан један и осми, као што је и Мојси'
у Књизи Постања назива један, а нс прг
дан: И би вече, u 611.1)1т1ю, данједан, Један
у правди и истини осам њих изображава,
невечерњи дан бесконачног вијека који ће
бити. Тиме Црква своје васпитанике под
стиче да се сјећају тог дана и припремају се
за њега, и заповиједа им да се моле стојећи,
како би вишње обитавалиште непреста
но имали на уму гледајући у њега. Ово је
разлог због кога не преклањамо кољена у
споменуте дане, што не бијаше свагдје чу
вано.

Ово правило свима заповиједа да ово
чувају и држе по закону.

Окончаше се у Господу правила Светог
васељенског у Никеји Првог сабора.

•

б. ПОГ2Н16iЬ6

GЕ6ТОГ ПОiИЈ6GНОГ GflБOfif
\1' flНКНfИ
25 ПPff6Нifff

Први од свих сабора бијаше у Антиохији
Сиријској због Павла Самосатског, када

је у Риму владао Лврслијан. Послије тога
бијаше овај свети Сабор у Анкири (Апки
ра јс Митрополија галатијска). Овај свети
сабор бијаше прије оног Сабора у Никеји
али због узвишености дјела Васељенског
сабора, 011 је послије њега постављен, као
други. Старјешине овоме сабору били су
Виталије, епископ Антиохије Сиријске,
Агриколај Кесарије Кападокијске и свеште
номученик Василије, епископ Амасијски.

У вријеме прогона многи хришћани нису
могли да издрже муке до краја и, повинујући
се мучитељима, принесоше жртву идолима,
а онда се раскајаше и приступише поново
Светој Цркви на покајање. Упитан од Све
тих Отаца о томе како приличи прихватати
оне који су се Христа одрекли, свети Сабор
изложи правила (о томе), као и о другим

. .стварима које су овдје.
1. правило, које је 11 2. (правило): Пре

звитери и ђакони који најприје принесоше
жртву идолима, а потом се истински и из
срца обратише, нека имају заједницу само
у мјесту и части. Светиња никако да се не
дотичу.

Тумачење: Презвитерима и ђаконима
који су током прогона били принуђени да
принесу жртву идолима, а потом се ис
тински обратише Саборној Цркви, кајући
се због не.цјела које су учинили, дужни су
само сједења и части бити удостојени, а
свештенодејствовати су недостојни, као
хљеб и чашу приносити, или ријеч поуке
људима давати или било шта од свете служ
бе да чине.

3. правило: Онима који су били мучени
и уистину приморани, те послије мучења
узели храну идолску, нека се не забрањује
заједничарење. Ако су и свјетовњаци КОЈИ

тако пострадаше. ни у чему нс сагријеши
ше. Ако желе и рукопо,1ожсњс примити.
нска га добију ако су у другоме непорочни.

Тумачење: Ј\оји су послије многих
мука били принуђени идоложртвсну храну
примити, тако што су имје на силу стављали
У уста, или слично томе, ини су примили
тамјан који им је стављан у руке. те силом
,..
оише приморани да га испусте на метал-
ни троножац у ком је угљевље, и који
стално исповијелаше ла су хришћани, а
због тога што се догоди..10 са плачем кри
вицу објавише, у сиротињској одјећи, туж
ног изгледа и скрушеног живљења. так
вима као онима који немају гријехова не
забрањује се општење, већ у својој части да
остану. Уколико је ријеч о свјетовњацима и
пожеле свештеничко постављење, ако им
је ранији живот непорочан, да им се само
због споменутог не брани добијање такве
части.

4. правило: Они који вођени са радошћу
уђоше у идолски храм и једоше. шест годи
на да припадају,

Тумачење: Који су присиљавани прини
јети идолима или вечерати у идолском хра
му, ако се потом покорише и веселог лица
уђоше обукавши се у скупоцјену одјећу, и
вечеру једоше или жртву принесоше, такви
једну годину да буду са онима који слушају.

. .затим три године да припадаЈу, и друге двиЈе
. .године са вјернима да стоје и само молит-

вено да заједничаре са њима. Послије тих
шест година нека добију пуноћу и Божан
ственим Тајнама да се причесте.

5. правило: hоји у одјећи жалости уђоше
и у сузама једоше. три године да припадају.
Уколико нису јели, двије године да припа
дају. Епископ, размотривши њихов ранији
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и кас1111ј11 живот, да лн су трудољубиви или
нетрудољубиви, епископ нска пројави или
нс пројави човјекољубље,

Тумачење: Они који су били приморани
да уђу у незнабожачки храм и даједу у њему
уколико уђоше у одјсћи жалости и док су
јели плакаху са сузама такви, као они који су

,1уц11 били изложени и нису ни помишљали
да то не чине својом вољом, будући да своје
удове дадоше на одсијецање испуњавањем
безаконе воље оних који су их принуђавали,
три године да само припадају, а потом, изу
зев у причешћивања Светим Тајнама, нека
буду примљени да стоје са вјернима. Ако су
само ушли у идолски храм али не Једоше
жртвовано идолима, двије године да буду

. . .са онима КОЈИ припадају, Једну годину да
стоје са вјернима молећи се, и послије те
три године нека се у потпуности приме, ТЈ.
нека се причесте Божанственим Тајнама.

Епископ има овлашћење да, уколи
ко на њима види трудољубивост, или не
бригу, према томе и заповиједи: да им се
вријеме покајања човјекољубиво скрати
или чак продужи. Нека испита и њихов
пређашњи живот какав бијаше, те на осно
ву оба настројења, посљедњег и претход
ног, или смањи или продужи епитимију, ТЈ.
запрећење.

6. правило: Човјек који се уплашио саме
пријетње и принио жртве идолима, а онда
се покајао, пет година нека припада,

Тумачење: 1\оји није претрпио никак
ве муке, него се саме пријетње уплашио и
принио жртву идолима, те у прелести био
извјесно вријеме, једну годину нека буде
са онима који слушају, три године са они
ма који припадају, двије године нека је са
вјернима и само молитвено заједничарећи,

па по испуљељу свих шест година нска буде
примљен у пуноћи и удостојсп Божа11с1юr
Причешћа.

7. правило: ffко је неко имајући своју
храну јео са безбожнима на њихов празню<,
двије године нека припада.

Тумачеље: 'Гколико се деси да јс неко
током незнабожачких празника који се
одржавају по неким за то одређеним
мјестима туда пролазио, и свој хљеб јео са
њима, само двије године нека припада. Да
ли приличи да се од тада само у молитви
вјернима приопшти, или Божанственим
Тајнама да се причести, нека епископ пре-
суди, испитавши како је тај покајник иначе
живио.

8. правило: l\o је два или три пута при
нио жртву идолима, седам година нека
припада,

Тумачење: Који не само дајеједном него
Је два или три пута принио жртву идолима
будући присиљен, такав четири године да
припада, двије године без причешћивања

. .нека стоји са вјернима и нека само у молит-
ви заједничари, а по истеку седме године
да се прими потпуно, тј. нека се причести
Божанственим Тијелом и Крвљу.

9. правило: Који не само својом вољом
принесе жртву него је и друге присиљавао
да исто учине, десет година нека при
пада.

Тумачење: 1fколико је неко својевољно
принио жртву идолима и сам себе погу
био, а потом и друге принудио и ринуо у
погибељ, ако се обрати, три године нека је
са онима који слушају, шест година нека
је са онима који припадају, једну годину
нека стоји са вјернима и само молитвено
заједничари са њима чак и до краја Божан-
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ствснс службе. И тако проживјсвши десет
година, нека буде потпуно примљен, и да
се удостоји Божанских светиња, Ако јс ис-
11ита110 његово остало живљење, не треба
га лишити Божанственог Причешћа.

1 О. правило: Који хоће да буде постав
љен за ђакона, и ако пред епископом говори:
"Не могу подносити да се не оженим", такав
након вјенчања нека буде ђакон. Ако ли
прећути, па се ожени касније, нека буде из
вргнут.

Тумачење: Ово правило заповиједа да
ако ђакон, прије постављења, буде упитан
од стране епископа, свједочи о себи пред
окупљенима: ,,Не могу дјевствовати, већ
хоћу у брачну заједницу ступити", нека му
се то не брани, и након постављења, када
уђе у брак, нека пребива у тој служби и
части. Уколико упитан оћути у вријеме
постављења, и буде примљен као онај који
ће остати у дјевству, и затим се законитим
браком саживи са женом, да се из ђаконства
извргне.

Ипак, овом правилу противи се 6. прави
ло Шестог васељенског сабора, који је био
у Трулској палати, никако не допуштајући,

. . .с друге стране, да се онај КОЈИ се није оже-
нио раније, по постављењу у ипођаконски,
или ђаконски, или презвитерски степен
уводи у брачни суживот, већ заповиједа да
се извргну они који се то дрзну чинити. То
правило се држи, а ово се одбацује.

11. правило: Уколико дјевојку која је за
ручена буде отео други, нека се првоме вра
ти.

Тумачење: Ово правило за дјевојку која
је заручена мужу, а потом отета од стра
не другога, заповиједа да се она врати и
да првом заручнику, чак иако је од отми-

чара оскврњсна. Псдесст осма грана 60.
Царске књиге великим казнама мучи онога
који јс учинио отмицу дјсвојке, као и оне

. .КОЈИ су му у отмици помагали и оне КОЈИ

су га макар и мало подстицали на ово. и
не допушта ни ако отета дјевојка хоће, ни
ако њени родитељи xohe да отмичар с њом
ступи у брак, већ ако се њени родитељи
сагласе да се то учини. прогнани бивају у
заточење.

12. правило: hоји је принио жртву
идолима прије него је крштен, није крив
послије крштења.

Тумачење: Пошто свето крштење
омива сваку греховну прљавштину СВОЈОМ
снагом, тако да ако је неко принио жртву
идолима прије крштења, по крштењу није
крив и у свештенички чин нека уђе уколико
се његов живот потом покаже као непоро
чан.

13. правило: Gеоск:и епископ не може
постављати без допуштења градског епи
скопа.

Тумачење: Ово правило потпуно за
брањује сеоским епископима да поста
вљају некога без дозволе епископа који је
у граду. Десето правило Сабора у Антиохији
заповиједа им да само чтеце, ипођаконе и
заклињаче постављају, а презвитере и ђа
коне не СМИЈУ постављати, осим са допу
штењем епископа КОЈИ Је у граду и под ко
јим се та област налази. И Василије Велики
нашавши да су неки без испитивања узети
од стране сеоских епископа за црквене
служитеље, те многи и од презвитера и
ђакона постављени по заповијести тих ис
тих, не допушта надаље да сеоски еписко
пи икога без његове сагласности примају у
црквену службу, него да достојне испитају
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сеоски епископи 1-1 прихвате. ат, IIX нс тре
ба прикључити клиру, тј. постављати, док
њега нс извијесте о њима.

14. правило: (;вештсник који избјегава
да јеле месо, само окусивши. иска остане
при томе. Ако нс жели да једе ни поврће ку
вано са месом. нека престане са службом.

Тумачење: .flкo не једе месо презвитер
11л11 ђакон. нека само окуси од њега, и опет
ако хоће нека не једе. Ако се не повинује,
и не једе поврће кувано са месом, нека се
извргне јер твар Божју одбацује и клевеће
на њу. О овоме потражи у педесет првом
правилу Светих апостола.

15. правило: ftкo презвитери продају не
што што је црквено, нека је неважеће, и да
буде по суду епископа, тј. по његовој вољи.

Тумачење: По кончини епископа црквено
имање цијело и неповријеђено нека чувају
клирици те цркве. Уколико нема клирика,
митрополит нека чува да би све цијело и
неоштећено предао епископу који ће се по
ставити у тој Цркви. Ни митрополит, ни
клирици, нека ништа од такве имовине не
узимају. Уколико је Црква обудовјела, нека
не буде дуго времена без епископа, него нека
се у року од три мјесеца постави епископ у
њој. осим уколико некаква неизбјежна нуж
да не продужи вријеме и дода. Ако у том
времену у ком Црква удовствује нешто од
црквене имовине буде продато од стране
клирика, да буде неважеће, и да буде у вла
сти епископа, те уколико он жели, нека рас
кине продају и узме црквени сасуд или дру
го што је продато, или потврди продају и
прими цијену. О овоме потражи у двадесет
петом правилу Сабора у Халкидону, и три
десет петом правилу Шестог васељенског
сабора у Трулској палати.

16. правило: Ј\оји су са бесловесним
животиљама блуд учинили прије узраста
од двадесет година, петнаест година не~<а
припадају. Ако је старији од тога узраста, и
жену има, а падне у то, двадесет и пет годи
на нека припада. Ако жену има, и педесет
година, нека припада cne до исхода душе
СВОЈе.

Тумачење: Осамдесет прва глава, три
десет седме гране, 60. Царске књиге зако
на заповиједа да они који са бесловесним
животињама блуд чине, тј. са сваким чет
вороножним скотом или са мушким полом,
буду кажњени одсијецањем дјетородног
уда. Због тога и ово правило заповиједа да,
уколико су млађи од двадесет година то
чинили, петнаест година нека припадају

. .и других пет година да стоје са вјернима
и само у молитви заједничаре, а потом се
причесте Светим Тајнама. Који су старији
од споменутог узраста и падну у такву
страст а имају своју жену, да двадесет и
пет година припадају и других пет година
стоје са вјернима и молитвено заједничаре,
а послије тога да се причесте Божанстве
ним Светињама. Који су старији од педе
сет година и жену имају а падну у споме
нуту страст, заповиједа се да све преостало
вријеме живота припадају и да се пред ис
ход душе удостоје благог испраћаја, тј. да
се причесте Тијела и Крви Христове.

17. правило: Проказивач, или којије сам
проказан, са онима који се колебају да се
моли.

Тумачење: Будући да су прокажени
означени као нечисти у Мојсијевом Закону,
због тога и ово правило именује онога који
се оскврнио са бесловесним као нечистог и
прокаженог Оно заповиједа таквима који су
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са женама противприродно, или с мушким
полом, или са бесловесним животиљама
мрзост чинили, и проказали себе и друге,
ТЈ. проказу другима предали, и научили их
својој нечистоти - те се зато говори прока
зан и проказивач, као пресит напунивши ес
греховног смрада - да се све вријеме свога
живота моле са онима који се колебају. По
великом Дионисију ријеч је о онима који су
држани од нечистог духа и којима није до
пуштено да се моле са вјернима, него имају
издвојено мјесто и тамо се моле. О овоме
тражи 62. и 63. правило Василија Великог,
и наћи ћеш за такво срамотно дјело мање
епитимије, тј. запрећења.

18. правило: &пископ који је постављен,
уколико не буде прихваћен од житеља мјеста
у које је постављен, те почне досађивати
другим епископијама, нека буде одлу
чен. Уколико хоће да присаједињен буде
презвитерима, нека буде. Ако досађује и
тамошњем епископу, нека буде извргнут из
презвитерске части.

Тумачење: flкo Је неки епископ
постављен, а не буде примљен од људи тога
града који је њему повјерен на старање,
и почне насртати на друге епископије
и тамошњим епископима стварати ме
теж, нека буде одлучен. Ако жели да буде
прибројан међу презвитере и да сједи са
њима и има част коју они имају, нека буде са
њима. Уколико против тамошњег епископа
ствара метеж и преотима нека овлашћења
епископа, нека буде лишен презвитерства и
искључен из Цркве.

19. правило: Који обећа да ће бити у
дјевствености па одбаци обећање, четири
године нека је одлучен. Дјевственице које
долазе некима као браћи, нека им не дола-

·1с.
Тумачење: ()во правило налази ес у

опширним правилима и говори о онима
који обећавају ла ће бити у дјсвсгвсности.
а потом дјсвство одбаце, и заповиједа да
испуне запрећењс за двожснца. Запре
ћење за двоженџа, као што 4. прави
ло светог Василија Великог заповиједа.
јесте на једну годину бити одлучен. иако
неки Оци такве на двије године одлучују.
Сам Василије у свом 19. правилу казује:
За завјете мушкараца о дјевствености
не знам, осим што неки себе прибројаше
монашком чину. Ипак, и те мушкарце који
обећавају да ће дјевствовати мислим да
треба упитати, и исповиједање њихово
јавно примати, тако да ако обећање своје
одбаце, u ка тјелољубивом и сласто-
љубивом животу се предају, епитимију за
блуд треба на њих наложити, Скратив-

. . .ши правило које Је садржано у опширној
заповијести, наглашава се да се преведу
у одлучење они који дјевственост одбацују
и да се на њих наложи епитимија за дво
женце, тј. запрећење Василија Великог које
на такве налаже, односно наводи запре
ћење заповијеђено за блуднике. Будући
да је за њих запрећење седам година: двије

. .године да су са онима КОЈИ плачу, двије
са онима који слушају Божанствено Пис
мо, сљедеће двије да су са онима који

. . .припадају и Једну годину нека стоје са
. .вјернима и само молитвом заједничаре с

њима. На почетку осме године примљени
бивају да се причесте Божанским Тајнама.
као што и заповиједа 59. правило Василија
Великог. Неки блудницима који подли
јежу запрећењу дају запрећење од четири
године, тако да једну плачу стојећи изван
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припратс, другу годину примају ес у оне
којн слушају Божанско Писмо, изван цар
ских врата црквених, трећу годину су
у покајању прибројани са онима који
припадају, а то з11а11и да стоје унутар цркве
са задње стране амвона, а четврту годи
ну стоје са вјернима и са њима су само у
заједници молитве али не и Причешћа.
Почетком пете године да добију благу
заједницу, тј. да се причесте. Онај који има

. . .жену по рјешењу, ТЈ. оскврнише се прије
брачног сједињења, или је насилно ос
кврни а затим се ожени њоме, (да чине)
као што заповиједа 22. правило тога све
тог. Према ономе што је прихватљиво и
том правилу, ово правило је скраћено ма
њом епитимијом, тј. запрећењем блуднику,
односно четири године предложивши. Ово
правило, без икаквог изузетка, такође
забрањује и дјевственицама које су Госпо
ду обећале да ће дјевствовати, да са муш
карцима у истом дому пребивају под изго
вором братства.

20. правило: Прељубник и прељубница
на седам година нека се одлуче.

Тумачење: Прељубница је она која
имајући свога мужа лијеже са другим, а
прељубник онај који имајући своју жену
лијеже са другом. О таквима и 87. прави
ло Шестог васељенског сабора у Трулској
палати заповиједа и налаже на њих
запрећење од седам година, као што и
ово правило заповиједа: једну годину да
плачу, двије године слушају Божанствено
Писмо, три године да припадају, а седму
годину да стоје са вјернима. И по истеку
седам година нека се удостоје Причешћа

. .уколико су у сузама принијели покајање.
Педесет осмо правило Василија Вели-

ког на петнаест година дајс :3аnрсћсњс
прсљубницима, ТЗЈ(О да чсгири године
плачу, пет година слушају, и опет, чети
ри године припадају и двије године стоје
са вјернима, а потом бивају удостојени
општења.

21. правило: Блуднице које узимају
смртно биље, десет година да се кају.

Тумачење: Блуднице или неке друге
жене које без стида блуд чине, и желећи
да се од људи сакрију узимају од неких
дјетеубиствено биље да би, то испив
ши, умориле дијете у себи, такве да при
ме запрећење од десет година. Двије годи
не нека стоје ван цркве са онима који пла
чу, три године да су напољу крај царских
врата и стојећи слушају Свето Писмо,
и преостале четири године да су унутар
цркве и стоје са задње стране амвона, а
када ђакон каже: ,,Ви који сте оглашени,
изиђите... ", нека излазе из храма. Једну

. .пак годину нека стоје са вјернима и са
њима нека су у заједници молитве без
Причешћа. И тако, по преласку ових
степена, нека се удостоје пуноће, тј. да буду
причешћене.

22. правило: Ко вољно учини убиство,
на крају живота нека се причести.

Тумачење: liojи својом вољом убије
човјека, све вријеме свога живота нека се
каје. На крају живота, тј. приликом исхода
душе (из тијела), нека се удостоји испу
њења, тј. да се причести Божанственим
Тајнама.

23. правило: Ко невољно учини уби
ство, пет година да се каје.

Тумачење: flкo неко невољно учини
убиство, таквом убици ово правило
заповиједа да пет година буде у запре-
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ћењу. Педесет седмо правило Свстог
Василија заповиједа да такав двије го
дине плаче, три године да буде с онима
који слушају, четири године међу они
ма који припадају и једну годину да стоји
са вјернима, да би послије десет годи
на примио окончање казне и удостојио се
заједничарења.

24. правило: Који вјерују у врачање и
такве уводе у свој дом да би тамо чарали
или на очишћење, пет година нека се кају.

Тумачење: 1fколико се неко магу, или
бајачу, или онима што праве амајлије или
другим сличним препушта, и позива их

. .у свој дом да му открију и говоре о њему
што знају, или о враџбинама које су на
њему, желећи да му их ставе или скину, као
они који зло злом исцјељују, нека три го
дине припадају, и двије године да стоје са
вјернима и само молитвено заједничаре.
Послије пет година нека се причесте Све
тим Тајнама. Шездесет прво правило Ше
стог сабора у Трулској палати налаже да се
овакви шест година не примају у општење,
тј. не причешћују.

25. правило: \1'колико је неко заручив
ши дјевојку оскврнио њену сестру и она за
трудни, а он затим заручницу узме, па се
прва објеси, они који су знали за то нека се
десет година кају,

Тумачење: flкo је неко заручио дјевојку
и, док још није био ступио у брак са њом,
оскврнио њену сестру, па Је затруднила, а
он се потом оженио својом заручницом, ако
се деси да прва, смућена жалошћу, удави
себе, и они који су знали шта се збило па су
је могли избавити од самоубиства, а не из
бавише је, као кривци за убиство кажњавају
се и примају запрећење на десет година.

1 Јакон тог времена, пошто прођу кро] сте
пене покајања које смо већ више пута спо
менули, и приопште ес вјернима у стајању
и молитви, удостојавају се потом Божан
ског Причешћа.

Окончаше се, у Христу, правила светог
Помјесног Сабора у Анкири.

7. п е г а в в ь е
GВ.6ТОГ GiffiOћi \" НОВОЈ K6GflPИJИ

1f Новој Кесарији близу Понтског мора
окупи се сабор, који је други послије Ан
кирског сабора, а први од осталих, и оног
Првог васељенског, који је сабор у Никеји.
На овом сабору састали су се Свети Оци,
а с њима бијаше и свети свештеномученик
Василије, Епископ амасијски, те правила
прогласише ради управљања Црквом, а она
су сљедећа:

1. правило: Презвитер који се ожени да
престане са службом. Уколико блуд учини,
или прељубу, нека се потпуно извргне и
нека буде уведен међу оне који се кају.

Тумачење: fl.кo неко као неожењен по
стане презвитер, а по постављењу се оже-
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ни. нека буде одлучен 0;1 свештенства, тј, са
ч11ш1 нска ес извргнс. али част II сједење са
презвитерима нека има, Уколико блуд или
прељубу уч111111, нска се искључи из Цркве
11 приведе у покајање.

2. правило: ћоја сс браком везала за
двојицу браће. таква све вријеме свога жи
вота нека буде изван Цркве. Уколико на
самрти обећа да ћс се разријешити брака,
нека буде примљена у покајање. Ако ли
сконча жена 11л11 муж из таквога брака, оно-

. . .
1е ко Је жив преостао тешко Је покаЈање.

Тумачење: 'fколико нека жена ступи у
брак са двојицом браће, тј. када умре први,
пође за другога и почне пребивати у таквом
безаконом браку. све вријеме њеног живо
та нека буде изопштена из Цркве, О овоме
тражи 23. правило светог Василија.

Ако пришавши смрти обећа да ће рас
кинути брак, уколико преживи, нека буде
примљена у покајање. Потражи 62. и 63.
правило светог Василија.

Ако у том безаконом браку и нечасној
. . .заЈедници Једно од њих сконча, ТЈ. муж или

. .жена умре, ономе КОЈИ остане жив тешко Је
могуће покајање, будући да се не исправи
нити одбаци безакони брак својом вољом и
хтјењем.

3. правило: Многоженцимаје објављено
вријеме покајања. Ревносно покајање може
ra и скратити.

Тумачење: Ово правило многоженџима
назива троженце и четвороженце. Вријеме
њиховог запреhења и покајања садржано је
у четвртом и осамдесетом правилу Василија
Великог. Он заповиједа да се троженци од
луче пет година, али их не одбацује пот
пуно од Цркве, него их кроз двије године
удостојава слушања Божанственог Писма

и потом до испуљеља пет година треба да
стоје са вјсрнима. Благој заједници да се
нс присаједињују, и након тога приљежно
и из свег срца покајавши се, да ес приме у
заједничарење са Светињом.

Многоженци, тј. четвороженџи који више
од блудничења гријеше, једну годину да
плачу, три године да припадаЈу, једну годи-

. .ну да стоје са вјернима, и по окончању пет
година нека буду примљени у заједницу.

Епископ има власт, како каже ово пра
вило, да увећа или умањи њихово вријеме
покајања, гледајући на живот и вјеру онога

. .КОЈИ се каје,
к.4. правило: ОЈИ похотно жели жену,

али ништа не учини, нека зна да је од Бога
избављен.

Тумачење: 'Гколико неко из свег
срца пожели да легне са женом, и све
старање има за то и готов Је, али не учи-
ни и не спроведе у дјело своју похоту, то
је јасно да од вишње благодати избављен
би: иако и зажели и потруди се, и би бли
зу скверног дјела, ипак његов труд не ис
пуни се до краја ради неке спољашње
сметње. Такви нека запрећење приме
онако како заповиједа 70, правило светог
Василија ђакону који се оскрнавио устима.

5. правило: Оглашени ако сагријеши, а
јесте с онима који преклањају кољена, нека
више не гријеши и да буде са онима који
слушају. Ако је са онима који слушају, па је

, .сагријешио, потпуно да се истјера.
Тумачење: Два су чина оглашених:

једни су они који су тек пришли Саборној
Цркви, те као још несавршени, послије
слушања светих списа и Божанственог
Еванђеља, одмах излазе из храма, Дру
ги су они који прије одређеног времена
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пристунишс Саборној Цркви и бјеху са
вршенији, па послије Јеванђеља чекају мо
литву оглашених, а када ђакон каже: ,,Огла
шени, главе ваше Господу приклоните",
и они преклањају кољена. Нека савршени
ји, дакле, као они који окусише добре ри
јечи Божје и сагријешише, буду премјс
штени и постављени са онима који слуша
ју. Уколико сагријеше и међу онима који
слушају, нека се потпуно искључе из

Цркве.
6. правило: l\oja је бременита, када хоће

да буде крштена, избор обоје тражи се,
')Ј('Тумачење: шена која у утроби има

дијете, када хоће да буде крштена, не штети
јој у томе дијете које је у њој. И нека нико
не мисли да се, због мајке која се кршта
ва, и дијете у њој крштава, па да мисли да,
ако се оно по рођењу крсти, даје други пут
крштено, Оно још ни на свијет није изаш
ло, нити има личност своју, нити чини ка
кав избор.

7. правило: Презвитеру не приличи да
једе на свадби другобрачноr. Онај треба да
се покаје, а овога ко ће удостојити мило
сти?

Тумачење: Презвитер након што благо
слови другобрачног и жену његову, нека од
ступи од трпезе и нека не једе са њима. Ако
је запрећењу изложен друrобрачни, какве
ће милости бити достојан презвитер који се
јела ради саглашава са таквим браком?

8. правило: Gвјетовњак чија је жена
прељубу починила, нека се не прима у клир.
Ако клирик зна да његова то чини и не от

пусти је, нека буде извргнут.
Тумачење: 'fколико жена неког кли

рика учини прељубу, и увјеривши се да је
сагријешила не отпусти је, такав нека буде

извргнут. Ако сагријеши жена свјетовњака.
таквог нс треба примати у клир.

9. правило: \"колико презвитер

исповиједи да јс сагријешио прије поста
вљења, само нска нс служи. Рукополо
жење нека од прегрешења опрашта. Ако
нису исповијсђена, нити је био изобличен
од кога, сам нека има власт (како .1а посту
пи).

Тумачење: Друга прегрешења руко
положење разрјешава, тј. постављење ес не
дотиче само тјелесног гријеха. Ако је неко
прије постављења блуд учинио, а потом био
постављен за презвитера и по постављењу
исповиједио тај гријех, сједење и част пре
звитерску нека има, али свештеничко ниш
та нека не чини, тј. нека не служи. Уколико
сам не исповиједи нити од кога изобличен
буде на њему самом нека је власт или да
остави свештенство или да служи.

10. правило: Ђакон ако је у таквоме
прегрешењу, међу слугама нека буде.

Тумачење: flкo и ђакон падне у такво
. .прегрешење прије постављења, а послије

постављења исповиједи, нека престане
приносити Хљеб и Чашу и нека престане
људе учити, и од тада ништа свештенички
да не служи, него само слуга црквени да
буде.

11. правило: 'fколико неко нема триде
сет година, нека не буде презвитер, ако је и
достојан. Нека има Спаситељево крштење
као примјер.

Тумачење: Не приличи никоме ко је по
узрасту млађи од тридесет година да буде
постављен за презвитера. И ако је човјек
заиста достојан хвале и учен. ово правило
ни таквом не допушта. као и 14. правило
Шестог сабора у Трулској палати.
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12. правило: f\o јс због болести прихва
тио Крштење, нска не буде презвитер, осим
ако касније покаже ревност, или у недо
статку људи.

Тумачење: ћоји јс без икакве нужде за
желио крштење, будући да оно може оми
ти сву душевну прљавштину, такав да буде
постављен за презвитера и епископа. што
заповиједа и 80. правило Светих апостола,
и 2. правило Првог сабора у Никеји, и 3.
Сабора у Лаодикији и 1 О. правило Сабора
у Картагини.

Ко се крсти због болести, не од своје
воље, него по нужди приступивши кр
штењу, никако другачије да не буде прихва
тан у свештенство осим ако се не стече на
њему ово троје: ако буде помањкање људи
за постављење. а тај буде достојан хвале и
веома учен и много се подвизавао послије
крштења.

13. правило: Gеоски презвитер у градској
цркви нека не служи, осим ако није отишао
епископ и сви презвитери. Уколико су не
куда отишли, и буде позван од људи, нека
служи.

Тумачење: Презвитерима које су епи
скопи поставили у селима, није допуштено
да служе у градској цркви ако је ту епископ
и презвитери градски. Уколико су сви от
ишли и неки сеоски презвитер буде позван
да молитву учини и принесе Жртву, тада
нека служи.

14. правило: Gеоски епископи који су
постављени по образу Седамдесеторице
апостолајесу као саслужитељи. Поштовани
ради старања о убогима да служе у градској
цркви.

Тумачење: Градски епископи су по об
разу Дванаесторице апостола. На њих је
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Господ дунуо, рекавши: П1m1\llflJ/e духа
Светога, u којима отпустите грцЈехе,
отпуштају им се, u којима оставите,
остављају се. И потом њима бй даровано
да благодат Духа Светога другим раздају.
Сеоски епископи јесу по образу Седам
десеторице апостола. Њима није дато да
раздају благодат Духа Светога и то је јасно
из књига Дјела апостолских. О њима се
пише да када Филип, један од седам ђакона,
сиђе у Самарију и крсти многе, ради њих
послаше Апостоли Петра и Јована, и они
дошавши полагаше руке на крштене, и при
маху Духа Светога. Не бијаше ни на једнога
од њих још сишао. По образу Седамдесето
рице апостола јесу сеоски епископи, и због
тога они нити ђакона, нити презвитера не
постављају, јер другима раздавати благодат
Духа Светога, њима није могуће. Приноси
ти жртву, ТЈ. служити у градским црквама
и при епископима и презвитерима им се не
забрањује, јер су служитељи и поштовани
због старања према сиромашнима. Имајући
власт над црквеним иметком дужни су да
сиротињи раздају, и да се брину о њима, и
због тога су поштовани.

Ако је сеоским епископима дужност да
црквено богатство убогима раздају, колико
више је то дужност градским епископима.

15. правило: Нека буде седам ђакона,
како је то написано уДјелима апостолским,
па ако ЈС и велики град.

Тумачење: Као што 16. правило Шесто
га сабора у Трулској палати показује, ово
правило не заповиједа о ђаконима који слу
же Светим Тајнама, него о онима којима је
предат труд и брига о сиромашним људима
човјекољубља ради, онако како и књига
Дјела апостолских о њима говори, који У

110требшrа трпезе служе. Више од ових
служитеља, чак ни ако јс велики град, нс
приличи да буде, и да служе Светој
Тајни (други је ред клирика), а и таквим
постављењем би се прешла мјера црквене
имовине.

Ilpol)ocмo у Господу правила Сабора
који бијаше у Новој Кесарији.

8. п е г а я в ь е
светег ПОiИЈ6GНОГ GfIБOfd

КОЈН БНЈfIШ6 У ГdНГfИ
20 ПћНШЉ1

Gt\ьpt.\ сг оклЈ скгти ct.\Iiop 11 113лож11 прлкнла
ПOCЛll]f Пр1~01·, Нпкгјског.

Господа пречасна саслужитељи у
Јерменији: Јевсевије, Елијан, Евгеније,
Олимпије, Витиник, Григорије, Филит,
Папије, Евлалије, Ипатије, Пројеросије,
Василије, Васас, Евгеније, окупише се
на светом Сабору у Гангри, у Господу
радујући се.

1. правило: 'fколико неко опада зако-
нити брак, и жену која је вјерна и побож
на и поштована мрзи или прекоријева због

тога што ес сједињује са мужем својим,
говорећи да ·r акви 11с могу ући у Царство
небеско, нека буде проклет.

2. правило: flкo нско оптужује онога
који у побожности и са вјером једе месо
'=' • •оез крви, КОЈС НИЈе жртвоприношено, нити
удављено, говорећи да због једења меса
нема наде за спасење, нека буде проклет.

3. правило: \_"колико неко учи роба да
под изговором побожности не ради за
свога господара, да напусти своју службу
и оде, и да не служи своме господару са
љубављу и сваким поштовањем, нека буде
проклет.

4. правило: flкo неко расуђује и не жели
да прими Причешће 0..1 презвитера који има
закониту жену, и говори да кад тај служи
није достојно од њега примити Причешће.
нека буде проклет.

5. правило: fl.кo неко учи да се дом
Божји, тј. црква, презире и не мари за њу, и
да се не сабира у њој у вријеме молитве и
на појање, нека буде проклет.

6. правило: \колико неко мимо Сабор
не Цркве за себе окупља људе и не марећи
за Цркву жели чинити оно што је црквено,
мимо презвитера што их Је епископ поста
вио, нека буде проклет.

7. правило: ftкo неко плодове који се до
носе у цркву усхтједне примати или разда
вати ван цркве, без сагласности епископа

. . .или старатеља којима Је то повјерено, нека
буде проклет.

f1ко неко даје или узима8. правило:
плодове донесене у цркву, осим епископа
или онога коме је повјерено да уређуј
добротворства и даје и узима, да буде
проклет.

9. правило: ifкo неко девствује или се
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уздржава због тога што му јс брак мрзак,
те ес са гнушањем удаљи а.1111 не ради добра
11 светог дсвственог пребивања, нска буде
проклет.

10. правило: f1ко неко због привидног
уздржања. а не због истинског смирења,
лошу одјећу носи и.1111 се у врећу облачи
11 мисли да ће због тога оправдање имати,
а осуђује оне који са побожношћу носе
брачну одјсћу или се одијевају у другу,
општу или обичну одјећу, нека буде про
клет.

11. правило: Чколико нека жена,
сматрајући да то чини зарад уздржања
промијени одјећу, те умјесто уобичајене
женске одјеће у мушке се одежде облачи,
нека буде проклета.

12. правило: flкo нека жена оставља сво
га мужа и хоће да оде гнушајући се брака,
нека буде проклета.

13. правило: flкo неко оставља дјецу
. .своју и не одгаја их док не одрасту, и не

учи их о благовјерју колико приличи, него
се под изговором уздржања не стара о
њима, нека буде проклет.

14. правило: flкo дјеца родитеље своје,
иако су вјерници, остављају одлазећи
под изговором побожности и не указују
одговарајуће поштовање родитељима
својим, мислећи да је њихова побожност
часнија, нека буду проклета.

15. правило: Чколико нека жена под
изговором своје побожности постриже
све власи са своје главе, које им је Бог
дао као спомен покорности мужевима,
као она која уништава заповијест о покор
ности, нека буде проклета.

16. правило:23 Уколико неко неће да има
удјела са онима који из љубави и ради ча-

сп, Господље сазивају браћу око трпезе
и, не желе/Ји да јс у заједници са позвани~
ма, прекоријсва 011е који су тамо, 11с1<а буде
проклет.

Ј 7. правило: lfколико нско, ради уми
шљеног уздржања, пости у педјељу или у
суботу, осим једне Велике суботе, нека буде
проклет.

18. правило: flкo се неко од оних који
се уздржавају, осим због тјелесне немоћи

'горди и постове који су предати заједници
и чувани Црквом разрјешава,јер тврдо мис
ли о себи да је савршен, нека буде проклет.

18. правило (од другога законика, са
тумачењем): flкo се неко од оних који се
уздржавају, осим због невоље тјелесне, по
горди веома, те постове предане заједници
и од Цркве чуване разрјешава, са чврстим
мишљењем о себи да је савршен, проклет
ЈС.

Тумачење: Шездесет четврто Апостол
ско правило потврђује: Ако се неки клирик
нађе да пости недјељни дан, или суботу
изузевједне, нека буде извргнут; мирјанин
нека се одлучи. Опет, 69. правило ових Апо
столских правила говори: Заповиједа се да
се пости Четрдесетница Пасхе, сриједа,
петак, осим што се тјелесно изнемоглима
може ублажити. Евстатије са својом дру
жином руши предање о посту јер, како ре
космо, мисле да су достигли савршенство, и
да им пост више није потребан. Црквом чу
вани, тј. сабор вјерних, овима не посљедује,
осим ако неко, према апостолском правилу,
због изнемоглости тјелесне не буде могао
постити.

19. правило: Онај који због умишљеног
уздржања у недјељу или суботу пости, нека
ЈС анатема.

20. правило: 'fколико ес нско, због гор
дости помисли својих, гнуша сабора који
бивају у спомен светих муче11ика или служ
би и помена који тада бивају, нска буде про
клет.

T~Лltl'Hll,f с1шх 11р1тхол1ю 113J\OiИIIIIX 11рмшла Ct{L
'1'0/' с111,орд \' lt1111·p11

На овом Светом сабору Свети Оци се
окупише ради разних црквених потреба.
Расправљали су и о неком Евстатију и про
нашли многа његова безакоња, као и оних
који су били са њим. Такође изложише
ова правила како не бисмо пали у њихову
јерес, тј. масалијанску. Они се називају и
"молебници". Одбацују законити брак и
гнушају се једења меса. Они такође уче
робове да напуштају своје господаре и
такве радо прихватају. Не брину за цркве
и олтаре, ни за сабрања која су у њима
у вријеме појања. Окупљају се засеб
но и у црквицама које су по домови
ма њиховим и поучавају молитвама
и учењима својим, и заједно поју. Без
допуштења епископа и презвитера вр
ше црквене тајне, тј. службе чине и,
једноставно говорећи, сва правила
црквена преступају. Имају властите за
коне, чак, сваки од њих, све што помисли
да би оклеветао Цркву, а на своју пропаст.
то додаје.

Због таквих овај Сабор јерес њихову осу
ди и заповиједи да се такви из Цркве изба
це.

Ако неко законити брак одбацује или
осуђује онога који једе месо, осим од
удављене (животиње), или од мрцине, или
идолима жртвованог; или ако неко учи
робове да под изговором побожности

напуштају своје господарс и нс бри-
11у С .с о својим дуж1юстщ1а; или по свом
расуђивању нс прихвата божанствене Тај
не од презвитера којн има закониту жену;
или који дом Божји, а то јс црква, на
пуштају током појања и оллазс, све не
мару предајући, и засебно ес окупљају и
подучавају, или који без допуштења епи
скопа или презвитера, и нс обазирући се
на њих обављају црквене тајне. тј. служ
бе творе, будући да сматрају своју мо
литву за велику и силну; или уче да
плодове од старине приношене Цркви
- који се на доброчинство раздају од стра
не епископа и од њега постављених да то
уређују - не треба приносити Цркви, већ
њима и онима с њима давати, као онима
који су свети; или ако дјевство не сматрају
ради доброте и чистоте часнијим 0,1 брака,
већ се брака гнушају и горде се и узносе
над онима који су у браку; или не долазе
уколико су позвати за трпезу, Господа ради,
након отпуста црквеног, ТЈ. на окушање
хљеба и вина, него то одбијају и не

. ~ . заједничаре са тамо позванима зоог своје
. .гордости; или понижавају онога КОЈИ се

богати са преведношћу и уз доброчинство,
или се ругају онима који носе брачну одје
ћу, а сами некакву чудну одјећу смишљају
као да сматрају да ће се њоме оправдати;
или ако неке жене мушку одјећу носе да би
се наругале обичној женској одјећи, и због
тога мисле да су чисте и праведне; или се
удаљавају од својих мужева гнушајући се
брака; или они који дјецу своју остављају
и не одгајају их и не поучавају их колико
доликује побожности, него се под изгово
ром уздржања не брину о њима; или оне
које своју косу потпуно одсијецају умишља-
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јући даје то блаrочсшћа ради: или, опет. ако
дјсца вјсрујућс родитсљс своје остављају
11 одлазе, 11 нс одају нм поштовање какво
родитељима доликује. сматрајући да Ьс им
због тога богопоштовање бити узвишеније;
или ако неко преступа предате нам посто
ве II уопште од свете Цркве озакоњено да
се чува; ипи ако нецјељом и суботом посте;. .
или ако се, као горди, гнушају и клеветају
на спомене светих мученика и службе које
тада бивају- ако се неко нађе да горе споме
нутим и поштованим било шта такво чини,
да се узноси над њима и понижава оне КОЈИ

просто живе, те преступа црквене законе и
уводи нешто ново из сопственог безумља,
нека буде проклет.

Црква и дјевственост (са) смирено
мудреношћу похваљује, и уздржање које
бива са благовјерношћу и чистотом прима,

. .и диви се напуштању свјетовних дјела уз
смирономудреност, и поштује чист брач
ни живот, и богатство са праведношћу
и доброчињење не осуђује, и похваљује
једноставну и лошу одјећу која се само
због потреба тјелесних носи, без лице
мјерја, док се од лоше и поцијепане одјеће
ношене с лицемјерјем одвраћа. И запо
виједа да се дом Божји поштује, и сабрања
која су у њему као света и корисна цјелива.
Не затвара побожност у човјечје куће, него
поштује свако мјесто саздано у Име Божје,
и прихвата сабрања у тим црквама ради
појања, на општу корист свим људима, И
назива блаженим мноштва доброчинстава
која браћа чине сиромашним по древном
предању.

Сабравши, дакле, све то уједну ријеч: све
што је од Божанственог Писма и апостол
ским предањем предато, Црква цјелива.

IlpolJocмo, с Богом, правила Светих Ота
ца Помјесног сабора што бијаше у Гангри.

♦

9. ПОГ,Н16ЉG

GВ.етог ПОiИ3еGНОГ Gf1БOfff
lf f1НТИОХИ3И GHfHJGKOJ

25 Пff-16/liШ

1f Антиохији Сиријској била су два са
бора: први је био у вријеме римског цара
Аврелијана против Павла Самосатског; који
је био оснивач јереси, говорећи за Госпо
да нашег и Бога Исуса Христа да је прост
човјек, Сина Божјег ријеч изговорена. На
том сабору били су многи Свети Оци, и
свети Григорије Чудотворац, Окупивши се
у Антиохији Сиријској, гдје бијаше епи
скоп Павле Самосатски, њега поучавањем
и навођењем ријечи из Божанског Писма
не могоше наговорити да одступи од хуле
на Господа нашег, те га заједничким судом
свргоше и проклеше. Он није хтио да одсту
пи са престола Антиохијске Цркве, па Све
ти Оци овог сабора о свему обавијестише
цара Аврелијана. Овај епископу Римске
Цркве и његовим архијерејима заповиједи
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да испитају о Павлу и, уколико јс по прав
ди извргнут, на ес одагна од хришћанске
Цркве. Тако је и било, како о томе Јевсевије
Памфил говори.

Други се потом окупи сабор у Антиохији
у вријеме цара Константа, сина Константи
на Великог, пет година послије упокојења
оца његовог.

Па овај свети и Богом у миру окупљени
сабор у Антиохији дођоше из доли
не Сирије, из Финикије и Палестине, из
Арабије и Месопотамије, из Киликије и
Исаврије, из свих области једнодушни и
свети служитељи да се у Господу радују.

Благодат и истина Исуса Христа Го
спода и Спаса нашега, посјетивши све
ту Антиохијску Цркву, и овдје окупљене
сабирајући у јединству и сагласју и Ду
хом мирним, много тога утврди. Уз све и
ово утврђује, учењем Светог мирног Духа,
што се сматра да је добро, са великим
промишљањем и судом свих нас еписко
па заједно сабраних у Антиохији из разли
читих области. Вашој знаности посласмо,
вјерујући Христовој благодати и мирном
Светом Духу да и ви такође једнодушно
мислите, као они који су силом са нама, и
молитвама помажете, још сте и сједињени
с нама, и Светим Духом овдје бивате,
на тај начин са нама мудро расуђујући и
заповиједајући, и правовјерје печатећи и
утврђујући, са сагласношћу Светога Духа.

Ово су изложена света правила.
1. правило: Који покуша да измијени

законом утврђено предање о Пасхи, ако је
мирјанин, нека буде одстрањен од Цркве, а
ако је клирик, нека се извргне.

Тумачење: О овоме је речено и у 7. пра
вилу Светих апостола, тј. уколико неко са

Јудејцима прославља Пасху, такав нека буд
извргнут. Такође, правило и ово заповиједа:
ако свјстовњак преступа законом одређено
предаље у вези са празновањем Пасхе, те с
Јудејцима или сам у друго вријеме празнује
Пасху, нека не буде у заједници и нека буде
одстрањен из Цркве. Уколико је клирик, а
чини ово. да се извргне и да буде лишен
свештеничке части и имена. И клирици који
му се приопште након извргнуhа. и они да
буду извргнути.

2. правило: Који у цркву долази, и слу
ша Свето Писмо а потом немарно излази и
одвраћа се од светог Причешћа, такав нска
буде одлучен све док не пројави плодо
ве покајања и тек онда нека буде помило
ван. А који имају заједницу са онима који
су лишени заједнице, нека сами буду без
општења. Који се моли са онима који се не

. .моле у цркви, криви су, и они КОЈИ примају
одлученога од молитве у цркви нису без
кривице.

Тумачење: Одстрањени су такви од
Цркве који не заједничаре у молитви са
људима, него излазе из храма прије него
што је окончана Божанствена служба, и
као немарни склањају се од Божанственог
Причешћа, док се не покају и покажу добре
плодове покајања. Када се топло покају,
опет ће бити примљени. А онај који прими
онога који је одстрањен из Цркве и не моли
се са вјернима, и помоли се с њим у дому.

. .или у другој цркви, подлијеже овом прави-
лу, јер заједничари са оним који је лишен

. . .заједничарења, те ни сам није у заједници.
О овоме још тражи l О. и l l. правило Све
тих апостола, и Лаодикијског сабора 33.
правило.

3. правило: flкo неки презвитер, или
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ђакон, 111111 било ко 113 свештсног чина оста
ви своје мјесто и своју цркву, 11 оде у другу
област прсссливши се 113 своје и тамо дуго
живи, отада нска нс служи. Штавише, ако јс
позван од свога епископа а не врати се него
пребива ван поретка, нека буде извргнут
и нска отада нс може ући у свој чин. Ако
неки епископ прими тако извргнугог; нека
добије запрећење од заједничког сабора јер
је нарушитељ закона Цркве.

Тумачење: Подобно 15. правилу Светих
апостола, и ово правило заповиједа да нико
од презвитера или ђакона, или уопште било

. .
ко свештеничког чина, КОЈИ остави своје

.-1јесто и своју цркву, и у другу страну оде
и тамо дуже времена буде, није достојан да
служи. Још уколико га и његов епископ по
зове, а овај га не послуша да се обрати, него
настави да буде у беспоретку, нека буде пот
пуно извргнут и нека нема наду да ће поно
во ући у тај чин. Чак и епископ, ако прихва
ти тако извргнутог и уврсти га у клирике,
када се окупе сви епископи области ради
црквених питања и потребних правила,
треба да добије запрећење од општег сабо
ра као преступник црквених закона.

4. правило: flкo епископ, или презвитер,
или ђакон који је од сабора извргнут остане
упоран у непокорности и почне служити,
нека се не може вратити у свој чин.

Тумачење: Ово, као и 12. правило ис
тога сабора, заповиједа да, уколико је епи
скоп, или презвитер, или ђакон сабором
извргнут из свога чина, и говори: ,,Зао суд
је на ме изречен, и није по правилу", може
позвати оне који говоре против њега и пред
другим, већим сабором оправдати се. Ако
по извргнућу сам за себе тако мисли, и не
повинује се, и прије исправљања изрече-

не пресуде усуди ес да служи, отада 11 ако
виче: ,,Зло ме осудише! Нисам по правди
извргнут!", такав не може примити свој
чин нити чекати други одговор (сабора).
Петнаесто правило овога Сабора говори
да ако од свих епископа који су у области
извргнут буде епископ, не може се такав
другдје позвати на суд, нити се оправдати,
него да остаје важећи суд који је донијет
против њега. Четврто и пето правило Са
бора у Сардици допушта епископу или
презвитеру КОЈИ Је од свих епископа об
ласти извргнут, да позове оне КОЈИ говоре
против њега, и прибјегне блаженом епи
скопу Римске Цркве и правда се. Нека се
у његову епископију не поставља други
док епископ Римске Цркве не испита суд,
и заврши разматрања. И јесте такав из
бор најправеднији и најчовјекољубивији, и
држи се и данас.

5. правило: ½аки презвитер, или ђакон
који презире свога епископа и одступа од
њега, те без његовог допуштења прави дру
гу цркву и онда, три пута позван од стране
свога епископа и даље остане у безумљу,
нека се извргне.

Тумачење: 1fколико неки презвитер
или ђакон не сазнавши ништа против
свог епископа, !iИ прегрешења, нити пре
ступа у благовјерју и правди, тј. оно
о чему се говори у 31. правилу Светих
апостола, него, како то казује I О. пра
вило Сабора у Картагини, гордошћу и
безумљем понесе се, (и) ако одступи
од свога епископа и устроји другу цркву и
к себи привуче људе ради засебног бого
служења, таквог, након што три пута буде
позван од стране свога епископа и не
послуша да се врати, него остане упоран у
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своме нсдјслу, потребно јс сасвим извргну
ти и отада нека нема наду да hc исцјељење
добити, пити своје части примити.

6. правило: Клирика који је од стране
свог епископа одлучен, други епископ не
може разријешити. Уколико сабор таквога
прими или осуди, нска је суд важећи.

Тумачење: Онај који је свезао, и
разријешити може. Због тога, клирика који
је запрећење примио и који је одлучен
од стране свога епископа не приличи да
прими други епископ као да није одлучен,
ако није разријешен од онога који га је све
зао. Ако сабор на коме се окупљају епи
скопи читаве области у одређено вријеме,
испита кривицу одлучено½ и ако се нађе
да је он без кривице добио одлучење од
свог епископа, може сабор зло изречено
одлучење исправити и разријешити поме
нутог. Суд који је сабор донио нека је тврд
и непромјенљив.

7. правило: Gтранац који нема мирно
писмо, тј. грамату, нека се не прима.

Тумачење: 'f многим правилима је ово
речено, да се онај који је од једнога еписко
па постављен не прима без препоручне и
према правилима грамате. Њу даје епископ
који је обавио постављење.

8. правило: Презвитер из неке области
нека не даје препоручне и грамате пре-

. .ма правилима клирицима КОЈИ желе негдје
далеко отићи, него само ка оближњем
сусједном епископу.

Тумачење: Gамо и једино епископима
и непорочним сеоским епископима долику-
. .Је да дају препоручне грамате клирицима. . .
КОЈИ желе да оду далеко од СВОЈИХ мјеста.
Ово није допуштено ни презвитеру који је
старјешина у неком крају, већ је и њима

дозвољено само ла најближем епископу.
тј. сусједном, нишу о таквим клирицима,
и увјере га о постављењу. вјери. и животу
њиховом.

9. правило: f~пископима приличи све
чинити са лопушгењсм митрополита, и без
његовог промишљања нека ес ништа 11е
чини, већ само у својим областима еписко
пи што треба да творе и постављају непо
рочне људе у клир.

Тумачење: Попут 34. правила Светих
апостола, тако и ово учи да епископи сва
ке области поштују свога старјешину. тј.
митрополита и да без његове воље ни епи
скопа не изабирају. ни постављају, нити
било шта крупније да чине. О то~е смо већ
рекли у апостолском правилу. Епископи
могу да чине само оно што свакоме од њих
приличи у својој области, и постављати
презвитере и ђаконе и томе слично. Али
ни митрополит без савјета епископа ништа
нека не чини.

10. правило: Заклињаче и чтеце и појце
и ипођаконе постављају сеоски епископи
презвитера или ђакона никако без град
ског епископа. Ако се неко дрзне и ово пре
ступи, нека буде извргнут. Епископ града
поставља сеоског епископа.

Тумачење: С-вако треба да зна своју
мјеру, и у својим областима и у њему
заповијеђеном пребива. Због овога, да
кле, сеоског епископа коме је заповијеђено
да поставља
и ипођаконе

заклињаче, чтеце, појце
треба извргнути уколи-

ко се осмјели да постави презвитера или
ђакона, иако и о постављању на ове степе
не Василије Велики сматра другачије, као
што пише у 13. правилу Сабора у Анкири,
и тамо потражи.
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11. правило: 6ш1скоп, или презвитер.
11ш1 ђакон уколико самовољно оде пред
цара. без допуштења митрополита те обла
сти, треба да је лишен општења и чина.

Тумачење: Свети Оци, непокорност из
свега истјерујући а добар поредак чувајући,
забрањују епископима и презвитерима,
и другим из свештеничкогог чина, да без
допуштења и писма свог митрополита до
лазе пред цара и досађују му, и извјештавају
га о неким стварима. Ради тога заповиједају
да се онај који цару иде, епископ или пре
звитер, из чина извргне, и лиши општења.

12. правило: Који је извргнут из чина а
досађује цару говорећи о себи, такав нека
моли да приступи већем Сабору и суди се.
Какав суд они донесу о њему, у томе нека
буде. Уколико и послије тога противно го
вори, нека нема поновног разматрања.

Тумачење: flкo неки епископ, или пре
звитер, или ђакон буде извргнут од Сабора,
а мисли да ЈС неправедно извргнут, ово пра
вило му не забрањује већ му чак заповиједа
да приступи пред већи Сабор и да му се
суди, па да тај исправи што ако им се учини
да је прав, и измијени донесени о њему суд
његовог сабора. Ако онај не жели да изађе
пред велики сабор и пред њим се оправда
за оно у чему сматра да је прав, него узне-
тиравв цара и подстиче га да га свети, ово

правило таквога не удостојава никакве ми
лости, нити му даје прилику да одговори,
ни наду да треба чекати исправљење.

13. правило: 'fколико епископ ни од кога
позван ни замољен оде у другу област и
постави презвитера или ђакона, или чини
било које друго дјело црквене управе, то
није важеће и нека буде поништено, а он
нека буде извргнут.
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Тумачеље: Gpcl1cмo мноштво прав· ма
која ово забраљују. Нска не прелази епи-
скоп из своје области у другу да тамо
поставља презвитере или ђаконе, или да
чини неко епископско дјело. Ово може чи
нити само уколико је позван и умољен од
стране тамошњег епископа. Ако јс неко из
своје области отишао у другу и тамо по
ставио презвитера или ђакона или вршио
уређење црквених ствари и неко дјело
црквене управе, то ЈС неодрживо и нека
буде поништено, а правило заповиједа да
се онај извргне.

14. правило: 'Гколико у вријеме суђења
епископу, епископи те области почну раз
личито говорити, нека позову друге епи
скопе из оближње области ради поузданог
рјешења расправе.

Тумачење: flкo је неки епископ оптужен
за гријехе, потребно је да му суди његов са
бор. Уколико епископи те области почну
различито судити, једни говорећи да није
крив, други да је крив, митрополит може
позвати друге епископе из оближње обла
сти да би настало противрјечење међу епи
скопима разријешили.

15. правило: flкo су приликом суда над
епископом сви епископи области сагласни,
новог суда нека не буде.

Тумачење: 'fколико неки епископ од
стране свих епископа области, тј. сабора
буде извргнут из чина, ово правило не до
пушта да му суди други сабор, него нека је
на снази онај суд који је сагласно изнијет
од свих епископа читаве области. Ипак,
као што смо рекли у 4. правилу овог са
бора, а и тако се чува воља оних који ово
заповиједише, онај који сматра да није пра
ведно извргнут, може се позвати на суд и

од најстаријег сабора помоћ добити, што јс
праведније и човјскољубивијс.

16. правило: 1\оји без допуштења пот
пуног сабора и митрополита насрне на
упражњену катедру, чак и ако сам нема пре
сто, нека буде извргнут.

Тумачење: Ово правило заповиједа да
у упражњену Цркву, која нема еписко
па, треба постављати епископа који нема
епископију, и да то чини потпун сабор
свих епископа и митрополита те области,
а да нико самовољно престо не отима,
чак иако је принуђаван од становника тога
града, ако не жели да буде извргнут. Епи
скопу који има своју Цркву, 21. правило
овога Сабора и различита друга, како је о
ТОЈ\'1е написано у 14. правилу Светих апо
стола, никако не допуштају да одатле пре
лази у другу Цркву, него да пребива у Цркви
у коју је Богом постављен од почетка.

17. правило: 6пископ којије постављен,
а одмах напусти, нека буде без општења док
се не покаје и прихвати се (управе).

Тумачење: flкo је неко постављен за
епископа, и напустивши не послуша да оде
у Цркву у коју је постављен и људима који
су му повјерени да их учи, такав нека буде
одлучен док се не покаје и прихвати бригу

' .о душама које су му повјерене.
18. правило: 1fколико је неко постављен

за епископа, а никако није примљен од људи
тога града, такав нека има епископску част
и нека служи очекујући шта ће о њему од
лучити сабор свих епископа те области.

Тумачење: flкo је неко постављен за
епископа, а не буде примљен од становника
тога града не због своје кривице него због
злобе тих људи, такав нека има епископ
ску част и нека слободно служи али нека

нс управља имањем црквеним и другим
стварима. Такође нска не тражи било как
ву војну помоћ од свјетовне власти, него јс
дужан чекати док се не скупи пуни сабор
свих епископа области у одређено вријеме.
и размотривши уреди све како доликује.

19. правило: flкo нс буде сабора. ни
самог митрополита, нека ес не поставља
епископ. Уколико се на сабору, због
нске невоље, не окупе сви епископи,
ипак нека дође већина, или граматама нека
учествују у одлуци. Ако јс тако учињено
а неки оспоравају олуку, суд већине нека
има предност.

Тумачење: rечено је више пута да ни
митрополит, ни епископи не изабирају и нс
постављају епископа без знања свих епи
скопа. Уколико се сви епископи неке об
ласти не могу састати на постављење због
неке нужде, ипак нека се сабере већина
или нека, написавши, пошаљу грамате
окупљенима ради постављења, говорећи:
"Исто као ви говоримо и мислимо, и кога
изаберете и поставите ви, и ми то исто с
вама чинимо." Тако се постављење обавља.
Ако неки завидљивци почну говорити су
протно, нека је важећи избор и суд већине.

20. правило: Због црквених потреба два
пута у години нека буду сабори у свакој об
ласти. Први у четврту недјељу по Пасхи. а
други у десети дан ипрвертјеја (октобра).

Тумачење: О овоме је казивано у 37. пра
вилу Светих апостола, да је установљено да
два пута годишње у свакој области бивају
сабори. И 8. правило Шестог васељенског
сабора у Трулској палати, и 6. прави
ло Сабора други пут сабраног у Никеји,
заповиједају да се једном у години еписко
пи сваке области саберу између Пасхе и
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мјесеца октобра. тс да рјешавају споровс
око управе и питања, На тс саборе да дола
зе II прсзвитсри 11 ђакони и сви који мисле
да су неправедно осуђени од својнх еписко
па II судом од сабора нека буду задовољни.
Није допуштено никоме да својевољно са
бор окупља мимо епископа у митрополији,
ТЈ. митрополита,

21. правило: епископ НИ принуђиван ОД

народа, н11 убјеђиван од епископа нигдје да
не прелази.

Тумачење: 6пископима ЈС сасвим
забрањено да прелазе из једне Цркве у дру-
гу, тј. из епископије у другу епископију,
чак и ако су принуђивани од људи из тога
града; ако су и од епископа нуђени, нека не
прелазе никако на други пријесто.

22. правило: tпископ не треба да иде
из свога града у други град да би поставио
презвитера, или ђакона, осим ако то буде
воља епископа тог града. У супротном,

. .рукоположење Је ништавно, а он Је крив.
Тумачење: Као и 13. правило овога са

бора, и ово говори да сваки епископ у својој
области заповиједа и да поставља презви
тере и ђаконе. У друге области да не иде
и тамо не поставља презвитере, нити што
друго епископско да чини без воље еписко
па оне области. Уколико се дрзне и учини
нешто такво, нека буде извргнут и осуђен, а
од њега постављени да не буде презвитер.

23. правило: tпископ који је на самрти
нека не поставља другог епископа на своје
мјесто, него да послије његовог упокојења
Сабор који има власт постави достојног.

Тумачење: Не доликује да епископ који
скончава на самртном одру поставља дру
гога епископа на своје мјесто, већ по смрти
његовој сабор епископа читаве области,

ло вољи митрополитовој, пека наста
ДОСТОЈНОГ.

24. правило: Сви клирици Сабор11е
Црквс морају знати шта јс црквена имови
на, да би, када епископ умре, црквено за
себно било чувано, са епископовом имови
ном према завјештању да се поступи.

Тумачење: 6пископ треба да има запи
сан свој иметак, и он нека је објављен, а не
да се таји. Такође је потребно имати запи
сан и црквени иметак и нека сви презвите
ри и ђакони црквени знају за обоје како би,
када буде на самрти, своје имање како хоће
распоредио. Ако не учини тако, нити има
записано посебно своје, посебно црквено,
онда и ако за нешто казује да је његово, све
нека Је црквено.

25. правило: tпископ је господар цркве
ног иметка. Уколико му је недовољно оно
што узима за своје потребе, већ имање
црквено и богатство које притиче у
епископију узима и чини својим без знања и
воље својих клирика, нека изађе пред читав
сабор и да одговор због кривице. Уколико
и оно што је потребно дијелити сиротињи
уграби себи, и због тога треба да одговара,

Тумачење: Онај коме су повјерене часне
душе људске тим прије треба имати власт
над црквеним иметком, да би то рукама пре
звитера и ђакона црквених распоређивао
онима којима је потребно. Ако оскудијева,
може узимати себи за неопходне потребе, и
на потребу братије и гостију и оних који му
долазе како не би били лишени хране и го
стопримства. Уколико му то није довољно
за његове потребе, него доходак црквени
жели да узме и својим учини, те због тога
на мјесто црквеног економа поставља свог
сродника како би се утајило када раздаје
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црквени иметак, за то нека прими сул Са
бора након што епископи испитају,

Окончаше се, у Христу,
Антиохијског сабора.

правила

10. ПOГilfl6tЪ6

GЕети GflБOP ПОiИЈВGНИ
КОЈИ Ge У' ilffOДИKJIJИ
ФРИГИЈGКОЈ GflБ.ffl ·

НЗ f'YIЗIIIIX Ofiilf!GTH fl3113GlШX \'"ПћШ.fl
ilIIIOГll liШIЖIOIII OIJII ПРНGТIIГОШ6, 11

:1~ПOfШ3GGTll 1Jfl\fIOIIe НЗ210ЖПШ6 KfJO ШТО
3G ом~и ll~ПIIGШIO

Овога Сабора начелници су ови: Јевсеви
је, Теодор, Никита, Македоније, Анатолије,
Таркудимант, Мојсије,Доким, Агапије, Вас,
Јевстатије, Исихије, Теодотије, Наркис,
Агапије, Јенија, Магн, Архелаос, Сирикиј,
Маврикије, Маникије, Јетериос, Алфиј,
Магн. С овима и други, укупно 97.

Gабора који бијаше у Лаодикији правила
59.

1. правило: Другобрачни, уколико се
тајно није сјединио са женом коју намјерава
да ожени, нека добије мало запрећење, и

испунивши r а, у осталоме нска нема кри
вице,

Тумачење: .Друrобра1rни једну годи
ну нека буде одлучен од Причешћа. У по
сту и молитвама нека пребива, и тако да се
удостоји светог Причешћа. Ако није сло
бодно ни законито сједињен другим бра-

. .ком, него се претходно таЈНО смјешао са же-
ном коју хоће узети и потом заједници бра
ка приступи, такав подлијеже запрећењу за
блудника.

2. правило: Који су у незнању били
уловљени различитим гријесима, уколико
сазнавши о њима, исте исповиједе и сходно
томе се покају, нека приме Причешће.

Тумачење: Сви они који су сагријешили
. .у различитим гријесима, ако се покају и

исповиједе таква прегрешења и учине пот
пуно обраћење од зла, и испуне у молитвама

. . . .и сузама вријеме за покаЈање које им Је дато
према мјери гријеха, нека буду примљени
и нека се удостоје светог Причешћа ради
милосрђа и благости Божје.

3. правило: Новопросвијећени нека не
буде свештеник, тј. ко је новокрштен нека
не буде брзо уведен у свештенички чин. О
овоме види у другом правилу Првог сабора
у Никеји који о томе јасније говори.

4. правило: Камату и мито свештеник
нека не узима.

Тумачење: Онима који су у клиру не при-
•личи да узимају или устројавају срамотни

добитак, нити да од онога који је узео на
зајам узимају малу или велику лихву. Ако
неко од свештених то чини, и не жели са
тиме престати, нека буде извргнут. О овоме
тражи 17. правило Првог сабора у Никеји.

5. правило: Постављење нека не бива на
слух људима.
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Тумачење: ilfолитве које казује архи
јереј над постављаним епископима, пре
звитерима 11m1 1Јако1111ма не говоре се суви
ше гласно како је не би слушали сви људи
него само они свештеници који су унутар
са архијсрсјсм.

6. правило: Јерепщн нска не улазе у
храм.

Тумачење: Јеретицима није допуштено
да улазе у цркву Божју. мада је Василије Ве
лики цара Валента, који је био јеретик, при
мио међу вјернике, али тада још не бијаше
овог сабора и ово правило не бијаше изло
жено.

7. правило: Н:оватијане, фотинијане и
. .четрнаестнике КОЈИ су Јеретици, уколико

не прокуну своју и остале јереси, не треба
примати. Уколико прокуну, нека се приоп
ште помазањем миром.

Тумачење: Ови поменути јеретици, на
кон што уз остале и своју Јерес прокуну,
нека буду примљени у Цркву, и само све
тим миром помазани приопштавају се,
али само новатијани и четрнаестници.
Фотинијанима је потребно свето и спа
соносно крштење, тј. да се крсте. Њихов
родоначалник, Фотин обновио је многе
јереси, и Павла Самосатског јерес, и Саве
лија Ливијског и Монтанову, тврдећи да
Ријеч Божија није беспочетна, и да није
творац свих вијекова, као и да није
постојао прије сваке твари, него да је
млад и нов, и да почетак има тјеле
сним рођењем од Дјеве. Јерес четрнаест
ника, по којој се називају четрнаестни
ци, јесте таква да они Васкрсење Спаси
теља нашег Господа Исуса Христа празнују
у четрнаести дан мјесеца када је мјесец
пун, без обзира на то да ли је поне.цјељак,
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уторак, сријсда., Они, попут новатијана,
такође нс прихватају оне који ес с

110
_

кајањем обрате због гријехова својих.
Поштују одбачене књиге и зломудрују још
којешта.

8. правило: flкo су у којој другој јереси,
нека се по покајању опет крсте, па чак и ако
су њихови клирици.

Тумачење: Јеретици који се називају
фригијци, уколико се покају и одбаце своју
јерес, и приступају непорочној вјери, тре
ба да прокуну и своју, као и све остале
јереси, а онда нека буду примљени. Када
са сваком марљивошћу буду поучени, нека
се крсте. Ако су неки међу њима у клиру,
тј. ако су попови или ђакони, и ти нека се
крсте. Ови фригијци научили су се јереси
од Монтана и Прискиле. Тај проклети Мон
тан је себе називао Утјешитељем. Имао је
двије жене и са њима је блуд чинио. Једној
је име било Прискила, а другој Максими
ла. Њих двије прогласио је за пророчице.
Један градић у Фригијској области по име
ну Пепузан прогласио је за Јерусалим. Му
жевима је заповиједао да напуштају жене,
Пасху нарушаваше, бракове разрушаваше,
заповиједашеда се уздржавају од хране. Три
Ипостаси једносуштног Бога сједињавао је
у једно лице. Учио је да се крв мијеша у
брашно и да се то умјесто причешћа даје.
Онима који се тиме причесте због срама је
наређивао да то крију.

9. правило: flкo се неко моли у гробни
цама г.цје леже неки од јеретика сматрани
за мученике, или у црквама јеретичким,
или се жели исцијелити одлазећи тамо,
нека буде одлучен све док се не покаје и
исповиједи оно што је сагријешио и онда
опет нека буде примљен.

Ово правило јс разумљиво.
1 О. правило: lle ступати у брак с

Јеретицима.
Тумачење: О ОВОЈ ствари заповиједају

различита правила за која смо написа
ли објашњење у 14. правилу Четвртог
васељенског сабора у Халкидону. Оно што
Је тамо речено, довољно је за тумачење.

11. правило: Не доликује такозване
"старице", тј. .лтредсједавајуће" у цркве
постављати.

Тумачење: Бијаху у древности неки
обичаји у Црквама, од којих неки вре
меном бише заборављени, други сасвим
престаше, а неке правила забранише. И
ово је један од тих обичаја, да се старије
жене постављају у црквама и да се називају
предсједницама, и да имају старјешинство
међу женама које долазе у храм, попут
њихових учитељица постављаних ради до
брог поретка, и поучаваху их како и гдје
приличи да стоје. Правило заповиједа да
таквих жена не треба да буде, нити да се
називају тако.

12. правило: За епископе су погодни
они који су испитани у вјери, животу и у
ријечима.

Тумачење: епископ требадаје провјерен
у правовјерју и у непорочном живљењу и
премудар у ријечима божанствених списа.

13. правило: Није изабран за епископа
онај кога су изабрали свјетовни људи.

Тумачење: (rудом и избором митрополи
та и свих епископа области бива постављен
епископ. Уколико неко не буде на овакав на
чин узведен у епископство, него изабран од
стране свјетовних људи, такав није изабран
нити се прима.

14. правило: Gвете Дарове не приличи

слат и у друге области.
Тумачење: {Јко нско хоће ла ес приче

сти Божанственим Светињама. тј. пречи
стим Тијслом и Крвљу Господа нашег Ису
са Христа, нека дође у цркву и од свети
теља који служи нека прими Причешће,
како заповиједа Василије Велики. А слати
Свете Дарове у другу област. или град, или
другцје као благослов некоме. то није до
лично.

15. правило: Без малих риза никоме није
допуштено да узлази на амвон.

Тумачење: IIIO<oмe не приличи да узла
зи на амвон, или поје, или људима чита бо
жанствене ријечи ако на глави нема свеш
тенички постриг и није примио благослов
од свога пастира према светим правилима.
Чак иако је примљен, ипак не може појати
или читати на амвону уколико није обучен
у мале ризе. Мале ризе на грчком се зову
дифтера или фелонион.

16. правило: Јеванђеље, и Апостол, и
. ,.други списи нека се читају суоотама.

Тумачење: Gматра се да тада не бијаше
црквено устројење као што би касније, но
када се сабираху вјерни, биваху само мо
литве, и приношаху Бескрвну Жртву пре
звитери, тј. савршаваше свету службу. Ради
тога свети Сабор и заповиједи да се и субо
том чита Јеванђеље с другим светим списи
ма на поуку вјернима.

17. правило: hада се сабирају у цркву на
појање, нека се ограничи читање псалама.

Тумачење: Људима сабраним у храму
на јутарњу службу између псалама треба
да буду читања, а не само да говоримо че
сто псалме, да се сабрани народ, поставши
обремењен, не би лењости приклонио.

18. правило: На деветом часу и вечерњој
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служби треба да се узносе установљене мо
литвс.

Тумачење: Осим утврђених молитава,
11 књига које су свети Апостоли и прспо
добни Оци одредили и заповиједили, не
приличи друге молитве, ни туђе псалме
говорити или појати - само установљене
молитве увијек и свагда савршавати, и на
деветим часовима и на вечерњим служба
ма.

19. правило: По молитви оглашених,
треба говорити за оне у покајању, и потом
за вјерне, и по "миру", тј. по цјеливању,
нека буде приношење, и само да се јереји,
који улазе у олтар, причесте.

Тумачење: Ово правило учи молитвеном
чину, како треба да буде, те каже: прво за
оглашене савршити молитву, потом за оне
који су у покајању, и затим за вјерне. Тада
мир дати, и цјеливати се. Након овога свети
принос принијети, и причестити се унутар
олтара, само и Једино свештеници.

Постоји и другог Законоправила (Номо
канона) 19. правило:

Приличи да епископ, претходно поучив
ши засебно оглашене, и молитву за њих
учини, а када изађу оглашени из цркве тре
ба се помолити за оне који су у покајању.
Када ови приступе под руку његову и тако
се удаље, бивају три молитве за вјерне:
једна - прва - тихо, а друга и трећа се на
глас савршавају, и потом мир даје. Када
презвитери дају мир епископу, тада и мир
ски људи дају мир, и тако савршавају све
то приношење, тј. службу. Само и једино је
свештеницима прилично улазити у жртве
ник и причешћивати се.

Тумачење: 'Г древности су епископи
најприје оглашене поучавали кроз бесједу

и говорили им, и потом говораху молит
ву за оглашене. И ДОЈ( оглашспи излазе из
црквс, за оне који су у покајању, однос110

припадању, други молитву чини, и оста
ло што правило говори. Но, сада за оне у
покајању молитве не бивају. Не зна се како
су одбачене.

Потом презвитери дају мир епископу,
а то је цјеливање. Цјелив је изображење
љубави, а љубави посљедује смирење. По
том свјетовњаци презвитерима мир дају,
тј. цјеливају се с њима. Ово сада не бива
- укину се, као и много тога што се у ста
рини чинило. Послије тога се савршава
ло приношење, то Јест приносила се и
освјештавала бескрвна Жртва. Када се из
врши таква Жртва, причешћиваху се од ње
достојни. Правило говори да само и једино
свештеницима доликује да се причешћују
унутар жртвеника.

20. правило: Без допуштења ђакон нека
не сједа.

Тумачење: Није долично да ђакон сједне
прије презвитера, ако му није од презвитера
допуштено. Исто тако и ипођакон и остали
клирици црквени нека не сједају прије
ђакона, ако им то од ових не буде допуш
тено.

21. правило: Gлуге нека се не дотичу
свештених сасуда.

Тумачење: Да се не косну слуге цркве
них владичанских свештених сасуда. Слу
гама се овдје именују ипођакони, којима
правило не допушта да дотичу свештене
сасуде, него презвитерима, или ђаконима
да ове приносе ка светој трпези.

22. правило: Gлугама не приличи да носе
орар, нити да напуштају олтарске двери.

Тумачење: Gвако је дужан да свој чин
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чува и да марљиво испуљава своју служ
бу. Због тога и слугама, тј. ипођаконима
црквеним, не доликује да одступају од ол
тарс1<их двери, него да до краја Божанстве
не службе ту стоје и љима приличну служ
бу испуњавају. Орар ни њима, ни чгецима,
ни појцима није прилично носити јер је то
ђаконско.

23. правило: 1-Јтецима и појцима не при
личи да носе орар.

Ово правило је разумљиво.
24. правило: Ниједан клирик да не буде

крчмар.
Тумачење: Од презвитера па до

посљедњег свештеничкога чина и црнорис
цима ово правило забрањује да у крчму од
лазе, као што и 54. правило Светих апосто
ла заповиједа.

25. правило: Хљеб и Чашу слуге нека не
дају.

Тумачење: Ово је дјело презвитерско
и ђаконско. Слугама, тј. ипођаконима
црквеним то не приличи. Према томе,
ни Хљеб ни Чашу не приличи им давати
људима. Хљебом и Чашом назива се свето
Причешће.

26. правило: Ко од епископа није
постављен, нека не заклиње.

Тумачење: Заклињачи постављење
добијају од епископа, као и остали из
свештеничког чина. Ако, дакле, не буде
постављен од епископа у тај степен, не може
заклињати нити у цркви, нити у дому.

27. правило: Клирик који је позван на
трпезу љубави нека не узима од изнешеног
јер срамоти свој чин.

Тумачење: Они клирици и свјетовни
људи који су позвани на љубав, тј. ка неким
пријатељима за трпезу, нека од изнесеног

отуда нс узимају у свој дом, јер је ово сра
мота за џрквсни чин, већ само да након јела
и пића са благодарношћу отула оду.

28. правило: \'" цркви нека се не
постављају трпезе и нека нс буле пирова.

Тумачење: Ile приличи да се дом Божји
претвара у обични и општи дом, ни да се
постављају у њему трпезе. нити трпезе
љубави, те да се унутар цркве једе и пије.

29. правило: Сваки хришћанин празнује
не суботу, веh недјељу.

Тумачење: 1f'колико неки хришћанин
празнује суботу и не ради, такав с Јудејцима
празнује и жидовствује. Због тога, суботом
треба радити, а празновати и не радити у
недјељу.

ЗО. правило: Безаконо Је купати се
заједно са женама.

Тумачење: Неприлично је и велику по
ругу на нас незнабошци чине, ако се неки
хришћанин купа заједно са женама. Стога
је ово забрањено као безакоње.

31. правило: Не приличи своју дјецу да
вати у брак са јеретицима него их узимати
од њих ако обећају да ће бити хришћани.

Тумачење: Ово правило допуш-
та хришћанима да узимају кћери
јеретика ако обећају да ће бити
хришћанке, и да их сједињују у брач
но општење са синовима својим. А да
вати кћери јеретицима ради брачног сједи
њења многим правилима је забрањено.

32. правило: Благослов јеретика није
благослов.

Тумачење: Ов.цје се благослова" назива
просфора, и стога је не приличи примити
као благослов. Просфоре на којима су они
проскомидисали више су "неблаrослов"
него благослов.
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33. правило: flнко нска ес нс моли с
јеретицима и с онима који су ес отргли од
Саборне Цркве.

Тумачеље: ifкo се неко помоли с
јеретицима или с онима који су својевољно
себе одвојили од Саборне Цркве и сам
нска буде одлучен. Јеретицима се називају
они који су се спотакли у вјери, и гријеше
одвајајући се од Саборне Цркве. Ови се
називају "авдијани". Они вјеру имају као и
Саборна Црква, а махом живе по манасти
рима и не моле се заједно са свима, хуле на
наше епископе због богатства. Други су они
који ради другачијих разлога и с Јудејцима
засебно Пасху славе. Имају и неке своје
особне расправе. Ријечи које су нејасне у
Божанственом Писму не тумаче правилно.

34. правило: ћоји поштују лажне
јеретичке мученике, нека буду проклети.

Тумачење: 'fколико неко као истини-
, . .те поштује лажне Јеретичке мученике, ТЈ.

оне који нису пострадали због праве вјере
и страни су Богу, такви су и сами страни
Богу. и нека буду проклети,

35.правило: hојисеизванцрквесабирају
ради пјевања, а себе називају "анђелима",
као они који су блиски идолослужитељима,
нека буду проклети.

Тумачење: Постоји јерес која се нази
ва .внгеяовџи", или због тога што се хвале
сматрајући да имају чин и живот анђеоски,
или због тога што безумно говоре да је
свијет створен од стране анђела. Такође
су постојали и неки који су говорили да је
велики Павле, у Посланици Колошанима,
учио да нам не доликује да Христом бу
демо приведени Богу и Оцу, јер рече да је
Христос боље природе од нас, већ се при
водимо од стране анђела. То је одбацивање
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домостроја Божјег под видом смирсному
дреносги. Због тога, они који напуштају
Цркву Божју и засебно се сабирају ради
појања и молитве, те говоре да јс од стра
не анђела саздан читав свијет, или да нас
анђели приводе Богу и Оцу, нека буду
проклети јер остављају Господа на
шег Исуса Христа и мудрују готово као
идолослужитељи.

36. правило: Нека се не на/је неки свеш
теник или било који клирик да је маг, или
бајач, или чаробњак, или вјештац, или
звјездочитач, или справљач амајлија .

Тумачење: ifкo се нађе неко од свеште
ничког чина да учи и врши нека таква зла
дјела као што је магија, или бајање, или
призивањем нечистих духова сазна нешто
од њих и пророкује, или звјездословијем о
рођењу и удјелу људима приповиједа, или
ставља амајлије око врата, или на друге
дијелове тијела, такав нека буде искључен
из Цркве.

37. правило: G Јудејцима и јеретицима
нико нека не празнује и нека не прима
њихове празничне дарове,

Тумачење: Gвјетлост са тамом нема ни
какву заједницу и због тога хришћани нека
не празнују с јеретицима или са Јудејцима
и нека не прихватају оно што за своје праз
нике праве као, на примјер, бесквасне
хљебове, или што слично.

38. правило: Од Јудејаца не прили
чи узимати бесквасне хљебове, нити се
причешћивати с безбожнима.

Ово правило је разумљиво.
39. правило: Недостојно је с паганима

празновати и заједничарити у безбожништ
ву њиховом, О томе потражи 70. и 71. пра
вило Светих апостола.

40. правило: е11ис1<оп који ЈС позван
на сабор, а нс дође, не будући спријечен
невољом 11и штетом, није без кривице.

Тумачење: Одређено је да се због цркве
них питаља и због правилног учења сваке
године сазивају сабори епископа цијеле об
ласти, тамо гдје заповиједи митрополит,
Када се епископи саберу, а неки од позва
них не буде хтио доћи, сам на себе кривицу
налаже и запрећење нека прими од сабора,
осим ако није непослушан, већ због неке
тјелесне немоћи, или неке друге животне
бриге не може доћи.

41. правило, заједно са 42. прави
лом: I)лирик без препоручног писма и без
допуштења нека не креће на пут.

Тумачење: Gвештена правила не
дозвољавају да презвитера или ђакона
постављеног у једној области примају у
другој ако нема препоручну грамату. Због
тога је потребно да такви ходе са граматом
какву правила налажу. На њима је препо
рука њихова написана, као и то које
саборне цркве су клирици, и да по вољи и
заповијести свог епископа у други град или
у другу област одлазе.

43. правило: Gлуrама не приличи ни
ради молитве да на кратко остављају две
ри.

Тумачење: Када се обављају света
богослужења, ипођаконима не приличи ни
да на кратко вријеме остављају олтарске
двери, па чак ни да би молитву учинили
како не би били небрижљиви према служ
би која је њихова, те да им молитва њихова
буде преча од црквеног поретка.

44. правило: Жене нека не улазе у очи
стилиште.

Тумачење: Женама и свјетовним људима

није прилично ,1а улазе у олтар. Олтар се
назива очистилиштсм, као што заповиједа
и 69. правило Шестог васељенског сабора.

45. правило: ()д лругс нсдјсље Великог
поста не приличи примати рали просвјс
hења. Они који се спремају за крштење тре
ба да посте од почетка.

Тумачење: ()во правило може се двојако
разумјети, тј. или у смислу да се по другој
не.цјељи Великог поста они који прилазе
вјери и започели су постити, не удостојавају
крштења у Велику суботу, јер нису 0.1 по
четка поста показали уздржање ни довољно
постили, или ако су неки још прије Вели
ког поста приступили к вјери и почели по
стити, па прије него се удостојише светог
крштења наста Велики пост. Они не чекају
Велику суботу ради крштења, као они који
су од почетка Великог поста почели пости
ти, већ ако се прије завршетка друге не.цјеље
поста заврши њима наређени пост, нека се
удостоје светог крштења. Ако до тада не
окончаше пост, не приличи да се крсте по
истеку друге не.цјеље поста, већ да чекају и
они оне који треба да се крсте у Велику су
боту, јер се само прихватају они који посте
од почетка Великог поста, са савршеним и
непостидним уздржањем.

46. правило: Који хоће да се крсте, нека. . .исповиједају Вјеру пред епископом и пре-
звитерима у четвртак сваке нецјеље.

Тумачење: Оне који прилазе к Саборној
Цркви и који желе да се крсте потребно је
приљежно поучавати у вјери. Такође, нека
имају навику да пред епископом, или пре-

. . .звитером исповиједају Вјеру четвртко
сваке седмице прије крштења. Никога не
приличи брзо крштавати док не научи
Вјеру.

93



47. правило: Да нсповјсдају, и они који
су болесни кад ес опораве.

Тумачење: Који су у болести и затраже
крштење, нска буду крштени. Ако ес од боле
сти опораве, нска науче вјеру и образ вјере
који јесте Вјерујем у Једиога Бога... и испо
виједе пред епископом или презвитером и
нека се удостоје Божанствене благодати.

48. правило: ()нога који се просвјећује
светим крштењем треба по крштењу ми
ром помазати, небеским уљем, и учинити
га причасником Царства Христовог.

Ово правило је разумљиво.
49. правило: Током Четрдесетнице не

проскомидисати осим суботом и не,цјељом.
Тумачење: Ово правило не преступати

никако, већ да се држи и чува. Осим суботом
недјељом, и у дан светих Благовијести, то
ком четрдесет дана Великог поста, просфо
ра се не приноси него бива Пређеосвећена,
тј. посна служба. У дан светих Благовијести
не служи се посна служба, него се про
сфора приноси и Златоустова се служба
врши. Ово је предало 52. правило Шестог
васељенског сабора,јер су остали дани Чет-. . .рдесетнице вријеме покаЈања и свако Је ду-
жан носити сазнање о гријеховима својим у
разуму, и не остављати мисао о њима, и не
насићавати се духовном радошћу Празника
прије времена.

SO. правило: Не приличи послије чет
рдесет дана, у четвртак посљедње недјеље

. .пост разрјешавати и тако цијели пост ома-
ловажити, него је сав Велики пост потреб
но постити у сухојеђу.

Тумачење: Четрдесет дана Великог по
ста, као и све дане Велике недјеље - спа
соносног страдања Господа нашег Исуса
Христа, који се називају Страсна седмица
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- потребно јс проводити у посту, молитви и
покајању срца, тс не прекидати пост на Ве
лики четвртак, него и тада постити и јести
сухојеђе.

51. правило: Ј Ји помене на мученин, не
чинити, осим суботом и недјељом.

Тумачење: Током четрдесет дана Вели
ког поста, осим суботом и недјељом, не чи
нити спомене мученицима ни другим све
тима.

52. правило: Током Великог поста не
приличи обављати ни брак, ни помене за
мртве, ни било који други пир правити.

Ово правило је разумљиво.
53. правило: Хришћанину који је по

зван на свадбу не приличи пљескати или
плесати, него часно и са побожношћу ве
черати или обједовати, како хришћанину
доликује.

54. правило: Gвештенику и сваком кли
рику приличи да прије него што се почне са
глумом оде одатле.

Тумачење: Од хришћана се очекује да,
уколико су позвани на свадбу или на дру
гу трпезу, иду са кротошћу и смирењем и
да обједују или вечерају, а не да пљескају
рукама или да плешу јер то није достојно
хришћанског поретка. Због тога свештени
ци и сви клирици никако не треба да буду
на представама које бивају на свадбама
него, прије но што глумци започну да глуме
и плешу, да одатле оду својим кућама.

55. правило: Gвештеницима не прили
чи, као ни клирицима, да организују пиро
ве. Исто није ни за свјетовне људе.

Тумачење: Gвештеници и сви хришћани
треба часно да живе. Они који се договарају
да праве пирове, што значи да многи по до
говору дају златнике, сваки од себе, да се

купе различита јела и вино, и начини бога
та трпеза. Тада окупивши ес заједно једу и
пију. Ово правило такво нешто забраљује
јер јс ово дјело узрок пијанства, преједања
и других безобразлука.

56. правило: Презвитер прије епископа
нека нс улази у олтар нити сједа.

Тумачење: ffко је епископ дошао у цркву
да служи, прије њега у олтар не улази и не
сједа нико од презвитера јер то је беспоре
дак и метеж.

57. правило: \f мањем граду или у селу
нека се не поставља епископ, него обход
ник. Ако је неко и био постављен, нека не
чини ништа без допуштења градског епи
скопа.

Тумачење: 'f неким сеоским или мањим
градским храмовима, у којима је довољно
да један презвитер поучава, није потреб
но епископа постављати како се не би
умањивало име епископско, но обходни
ци, који се сада називају старији, шаљу се
од стране градских епископа по селима, на
исправљење душевних гријехова, да иду и
уче хришћане. Уколико су неки епископи и
били постављени у селима прије овог пра
вила, нека не буду лишени части, али дру
го што од епископске власти нека не чине
без воље градског епископа под којим су.
О овоме тражи и седмо правило Сабора у
Сардици.

58. правило: Gпископ или презвитер не
треба да приноси просфору по домовима.

Тумачење: 'f кућама се бескрвна Жртва
не обавља ни од стране епископа, ни од
презвитера, но у саборној цркви доликује
приносити просфору, тј. служити. Ипак,
3 1. правило Шестог васељенског сабора
у Трулској палати допушта да се служба,

са допуштсњсм епископа, врши и у мо
литвеним храмовима, .ллрквицама" које
су по кућама. Никако не допушта да неко
буде крштен (у тим храмовима), но ..:.1а они
који желе да се крсте са:-.ю у једној од са
борних цркава буду удостојени пречистога
просвјсћења, како ес заповиједа у 59. пра
вилу истога сабора.

59. правило: Ile приличи туђе псалме го
ворити у цркви, а туђим псалмима називају
се Соломонови и неких других. Оци нс
заповиједише да се они говоре у црквама,
нити правила заповијелише да се њихове
књиге читају, него то траже само за књиге
Старог и Новог Завјета. Ово су: Постање
свијета, Излазак из Египта, Левитска,
Бројеви, Поновљени закон, Исус Навин
Судије, Рута, Јестира, четири књиге Цар
ства, двије Дневника, двије Јездре, 150 пса
лама, Приче Соломонове. Проповједник,
Пјесма над Пјесмама, Јов, дванаест Проро
ка, Исаија, Јеремија, Варухов плач и посла
ница, Језекиљ и Данило. Ово су књиге Но
вог Завјета: четири Јеванђеља: Матејево
Марково, Лукино, Јованово, Дјела апостол
ска, седам је саборних посланица: једна
Јаковљева, двије Петрове, три Јованове
једна Јудина, Павлових је четрнаест Посла
ница:једнаРимљанима.двијеКоринћанима.
једна Галатима, једна Филипљанима, једна
Колошанима, двије Солуњанима, једна
Јеврејима, двије Тимотеју, једна Титу, једна
Филимону.

Тумачење: \>ве су књигедостојне читања.
Осамдесет пето правило Светих апосто
ла књигама које се поштују прибројава
и заповијести које је написао Климент. О
њима 2. правило Шестог васељенског са
бора у Трулској палати заповиједа да се не
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читају јер казује да су од јсретика унакаже
не. јер су нм они додали нешто што 1111јс
611ло написано II искварили нх.

Окончаше ес у Господу II правила
Лаодикијског сабора.

•

11. пе гв в в а е
оветп н В..itGе,ьенGкн

Дf'fГИ GflБOf
filIO Је\. 6fHJ6i1l6 Uflffl T60ДOGHJf1

ш~,шког \" KOHGПШTHIIГfffД\". OKl[ШliIO G6
150 светш OTflUfl пз ffl3,111ЧHTIIX '1IJ6GПI

Ш1 Д\"ХОБОРU6, KOJII Н Пfi1fШif f1 нз;южнше

Поздрав тог светог Сабора благочести
вом цару Теодосију Великом, коме упути
ше од њих изложена правила.

Богољубивом и благочестивом цару
Теодосију свети Сабор епископа који су из
различитих области дошли у Константин
град.

Почетак нашег писања твојој благоче
стивости нека је благодарност Богу Који
нам показа царство ваше благочесгивости,
на општи мир Црквама и на утврђење здра-

вс вјсрс. Одајући Богу дужно благодаре,,,с,
с приљежношћу шаљемо писмено твојој
благочсстивости о ономе што је било на
Сабору.

Окупивши се у Константинграду, по по
зиву твоје блаrочестивости, најприје об
новисмо јединство један с другим. Потом
и правила укратко изложисмо, Светих От
аца из Никеје вјеру утврдивши, и на њу
устале јереси проклевши. Уз то, и јасна
правила за добро уређење Светих Цркава
ЗаПОВИЈедИСМО.

Молимо сада твоју кротост да грама
том твоје побожности утврди суд овог све
тог Сабора. Да, као што си сазивајући нас
граматама Цркву почаствовао, тако и на
дјелима Сабора запечатиш крај.

Господ нека утврди царство твоје у
миру и у правди, и да земној сили дода
и Небеског Царства наслађивање. Да те
будући здрава, и у свима добрима про
сијалог, Бог дарује васељени молитвама
светих, као уистину побожног и бого
љубивог цара.

Ова правила изложише они епископи
што благодаћу Божјом дођоше у Констан
тинград, заповијешћу цара Теодосија Вели
ког, 150 њих из различитих области.

1. правило: Нека се вјера Светих Отаца
из Никеје чврсто држи и стоји. Оно што је
речено и написано од јеретика против ње
нека буде проклето, као и јеретици.

Ово правило је разумљиво.
2. правило: Нико да не смућује Цркву

због области и поставља презвитера и епи
скопа.

У Црквама које су међу незнабошцима
треба да се чува обичај Светих Отаца.

Тумачење: У многим правилима ре-
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чено ЈС ;1а не приличи епископу у
туђу епископију упадати, него да буле
сваки у својој области, и у својој обла
сти да поставља презвитере и ђаконе,
такође и митрополит епископе у својој
области, и нека нс излазе изван области
и Цркву узмућују.

Цркве Божје које су у страним народи
ма попут Египта, Либије, Пентапоља, нека
држе древне отачке обичаје, како заповиједа
6. правило Првог васељенског сабора у
Никеји.

3. правило: 8пископ Константинграда
послије римског се поштује.

Тумачење: Оном старјешинству и
. .оној части КОЈУ има римски епископ, и

епископ Константинграда се присаје
дињује, и нека је тако поштован, као што
и 28. правило Сабора у Халкидону је
днако овом правилу заповиједа. Будући
да је Константинград - Нови Рим, и по
штован би због цара и бољара јер се цар
и бољари из Рима ту преселише, а ово
правило рече послије римског се поштује,
оно не говори о томе да је част римског
већа, а послије ње Константинграда
поштован да буде, већ је то речено ми
слећи на вријеме. Као што би неко ре
као да се послије многих година једнаке
части као римски епископ и епископ Кон
стантинграда удостоји.

4. правило: Максим, назван Киник,
стран је епископима, и сваки који је од њега
примљен у клир, тај није свештен.

Тумачење: Овај Максим (киник зна
чи бестидник) Цркву Божју раздра, и
многим метежом и буком је испуни. По
казао се као вук умјесто пастира и био
. .Је спреман опраштати све гријехе они-

ма који су I ријешили. само ради тога да
не поштује наредбе. 1ј. преступа запови
јссти. Овако о њему казује велики Григо
ријс Богослов. Максим је због тога и лишен
епископства, а сви презвитери, ђакони и
остали клирици 0,1 њега постављени стра
ни су свештенству.

5. правило: Заповијест западних епи
скопа која исповиједа једносуштност н
једно Божанство Оца и Сина и Светога
Духа, а која је на свитку изложена. нека
буде благопријатна за све.

6. правило: И зловјеран, ако ~1у је не
правда нанијета, може оптужити епи
скопа. Ако је ријеч о црквеним сагре
шењима, нека не оптужује. Нека не го
вори ни други, који је раније био по
знат као порочан, да не говори ни
онај КОЈИ је одлучен од општења, или
онај који је оптужен за нешто док
не оповргне оптужбе против себе. Нека
оптужује правовјерни, који је у заједници
који није познат по пороцима и није опту
жен. Оптужбу нека изложи онима у области
својој. Нека иде пред велики сабор и не без
писмене оптужбе, говорећи: Некаја постра
дам ако криво говорим. Нека не буде усли
шен онај који без овога ка Цркви одлази, и
метеж твори, и да буде одбијен.

Тумачење: О особама које оптужују и
окривљују епископе или клирике потреб
но је испитати њихов живот, како то не би

. .чинили Јеретици. или они КОЈИ су подлег-
ли некаквим пороцима, или су одбачени од
Цркве, или од Причешћа, или су оптужени
због неких гријехова, а још нису доказали
своју невиност. Уколико такви ОП1)'ЖУју
епископа, то нека се не прихвата. Ако је
правовјеран, и живи непорочно, и причес-
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ник јс Саборне Цркне, а износи црквену
оптужбу на епископа. нека буде примљен и
нека изложи о сагрјсшсњу пред свим епи
скопима области. Ако ош, не могу одго
ворити на изнесена сагрешења епископа,
нека онај којн оптужује епископа приступи
великом сабору, 11 нека да најприје сабору
хартију, написавши на њој: Ако будем изо
б.111че11 далажно к.зевећем 11а епископа, нека
~,,де.,, кажњен том и 11101,1 казном. Овако
учинивши и потврдивши, биће примљена
његова оптужба, Уколико се тако не по
ступи. него се иде Цркви и метеж прави
говорећи на епископа, или се због тога иде
на свјетовни суд бољара, таквога се оптуж
бе не прихватају.

Ако јеретику буде нанесена неправда од
епископа, није му забрањено да га оптужује
и да се оправда.

7. правило: }iетрнаестници", који
се и "сриједници" називају, те аријани,

. .новагијани, македонијани, саватијани,
. .аполинаријевци, када писмо предају, нека

се примају помазивањем свих чула.
Тумачење: Gви споменути јесујеретици,

и ако приступају Саборној Цркви, нека на-
. . .пишу СВОЈУ Јерес и прочитавши Је пред

свима нека је прокуну, и с њом нека про
куну и све остале. Послије тога нека буду
примљени кроз помазивање само светим
миром по челу, очима, ноздрвама, усти
ма. Када их знаменујемо миром, говори
мо: ,,Печат дара Духа Светога". Јеретици
"сриједници" тако се зову јер средом једу
месо, а посте суботом, а "четрнаестници"
зато што празнују Пасху у четрнаести дан
пуног мјесеца.

8. правило: Који крштавају једним
погружавањем, евномијани, савелијани и

фриги, њих прихватати као незнабошце.
Тумачење: Н ови су јеретици, али се

крштавају Једним погружењем, а не кроз
три као правовјерни. Када они приступају
Саборној Цркви прихватају се као пагани

'и прије крштења треба да се довољно науче
и да слушају Божанствена Писма, а потом
да се потпуно крсте и помазују.

Ове примамо попут јелина: први дан
их чинимо хришћанима, други дан чини
мо их оглашенима, да се уче вјери, трећи
дан вршимо заклињање кроз трократно
дување у лице и уши. И тако их поучава
мо и заповиједамо им да довољно вријеме
проводе у цркви и слушају Божанствено
Писмо и тек онда се крштавају. Али прије
свега овога нека написмено прокуну СВОЈУ

. .и све друге Јереси, као и раније поменуте
Јеретике.

Придодаше се претходним, у Господу,
правила и овог светог Васељенског другог
сабора
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12. ПOГilflf12hC

ПPflflli,НI певег Gкетог и
МGВЉВНGКОГ Gi1БОћ1

CfIOTHX OTIOJfl CiiliћШIIX 'Г СФСС\'"

Трећи васељенски сабор био је у вријеме
владавине Теодосија Малог (Млађег). У
Ефесу се сабрало двије стотине Светих
Отаца против проклетог Несторија, који је
о Христу Богу нашем говорио као о про
стом човјеку, проповиједајући да се Он по
љубави сјединио са Сином Божјим. Зато он
ни Свету Дјеву не хтједе звати Богороди
цом, него Христородицом. Њега су Свети
Оци извргнули и проклели. На том сабору
изложено је девет правила.

Послд111щд СкЕ·rнх Отщд окоr Gд&орд свни
ПрАКОК]Ер1111Л\

Gвети и Васељенски велики Сабор у Ефе
су сабра се по заповијести благочестивога
цара Теодосија свим епископима, презви
терима, ђаконима и свим људима који живе
у свим областима и градовима. Од нас са
браних по побожном позиву, тј. заповијести
нашег побожног цара, у Митрополији
ефеској, неки одступише, њих мало више
од тридесет који немаше никакве области
да би црквено општили, будући да су од
свештеничког достојанства, којим би могли
чинити на корист или на штету, неки од њих

били извргнути. То су прије свих они који
су I lесторијево и Кслестиново мудровање у
себи носили и тада га јавно пројавили, јер
не хтјеше с нама Несторија осудити и про
клети. Заједничком одлуком свети Сабор је
исте прогласио страним црквеној зајсдници,
и све дејство, тј. власт свештеничку одузео
од њих, власт којом могаху ШТС1)' или ко
рист коме чинити.

1. правило: f1.ко неки митрополит или
епископ остане и не дође на сабор зато што
као Келестин мудрује или хоће да мудрује.
нека буде извргнут и искључен из Цркве.

2. правило: И ако неки епископ мудрује
једнако са Несторијем, и у јепномислију је
с њиме, нека буде извргнут.

3. правило: f1.ко је неки епископ, или
презвитер, или ђакон лишен свештенства
од стране Несторија, тај је nресвештен! А
ко је свештенство од њега примио, он није
свештен.

4. правило:;f1.ко неки из клира мудрују
по учењу Келестиновом или Несторијевој
јереси, нека се извргну.

5. правило: 'fколико је неки клирик
осуђен од стране свог епископа, па потом
примљен од Несторија, такав је опет непо
требан.

Тумачење пет наведених правила:
Када су се Свети Оци окупили у Ефе

су на сабору, неки међу митрополити
ма одвојили су се од правовјерних и. .мудровали Јеретичким заповијестима зло-
честивог Несторија, епископа Константин-

. . . .града, који Је у човјека Вјеровао и мислио
попут Јеврејина, и Келестина, Епископа
римског," Неки од епископа су остали и
нису дошли на сабор, и не хтјеше осуди
ти и проклети ове несвештене и безбожне
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пископе него су 11х чак подржавали II по
агали им.
Због тога јс свети Сабор заповиједио за

оне којн помажу Несторија II Кслестпна, то
. . . . .Јест оне КОЈН Јерес подржаваЈу II размишљају
на такав начин, да ес извргну нз чина и
искључе нз Цркве.

Епископи IIЛII свештеници КОЈС су
Несторије II Келссгин свргли нз чина зато
што исправно мишљаху II вјероваху, нека
опет приме свој чин. С друге стране, они
којеје њихов епископ свргао због неких злих
дјела, а примио их и оправдао Несторије
или Келестин. опет нису свештени, и опет
нека извргнути буду.

6. правило: Gвјетовњак који се противи
сабору нека се не причешћује, а ако је кли
рик. нека се извргне.

Тумачење: Gвети Оци на Сабору у Ефе
су заповиједише и наредише да ако се неко
усуди да одбије или веома промијени (од
луке сабора), ако је епископ или клирик
нека од свог чина сасвим отпадне, а ако је
свјетовњак, нека буде одлучен.

7. правило: 6пископ који Никејској
. . .Вјери другу лолаје, ако ЈС епископ, стран

је епископству, а свјетовњак нека буде
искључен.

Тумачење: Онај који вјери што су је са
ставили Свети Оци сабрани у Никеји, тј.
Вјерује" у Једнога Бога... , дометне нешто
друго зло на кварење и погибао оних који
се познању истине обраћају из јудејства
или јелинства или из било којејереси, акоје
епископ или клирик из епископије да буде
изгнан и из чина извргнут.

8. правило: Области сваке епископије
1Dje су под њеном управом нека се чисто
и неизмјењиво чувају. Ако неко уводи оно

што јс супротно овдје установљеном, уза
луд ес труди.

Тумачење: 'Гколико епископ од дру
ге области отме нешто, и под своју руку
узме оно што испрва није било под њим

'или њиву, или виноград, или земљу, или
нешто друго што од друге епископије
отме, ништа од тога СВОЈИМ да не учини,
нити да задржи. Нека то што прије врати
епископији под којом је раније било, јер
чисто и непромијењено треба чувати сва
ке области имање, како безумље свјетовне
власти не би под изговором свештенства
ушло у њу. Ако неко друга правила уведе,
тај говори и бори се против заповијести
овог Сабора. Ништа неће успјети, већ се
узалуд труди.

Посллшщл окогл GдБорл т11с1,от1t11л у Плл1ф11л11Ј11
КОЈд ЈЕ 11 9. прлкнло:

6встатије требаше с одлучношћу
да подноси труд епископства, као што
Је дужност сваком епископу, а он се
одрече да подметне леђа. Теодор је на
његово мјесто постављен, а он је плакао
и молио, част тражећи, неоптужен. Онај
који је постављен на његово мјесто и
има јавно одречење овога, без гријеха је.

Тумачење: Тај Евстатије био је епи
скоп у Памфилији, а то је аталијска
област. Убог, он није био кадар управљати
црквеним пословима и подносити бри
ге које су навалиле на њега, ни овла
дати њима, те се одрече управе Цркве
ним пословима, тј. писмено остави
епископију, и умјесто њега постављен је
други по имену Теодор. Потом Евстатије
дође на Ефески сабор, клањајући се и
молећи, не као да хоће опет да прими
епископију - да је и тражио епископију
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опет, нс би га послушали, јер се једном
ље одрекао и на љегово мјесто други јс
постављен - већ молећи за епископску част
и општеље. И оправдан бијаше од светог
Сабора без икаквог противрјечења, тс ес и
епископским именом поче називати, и част
архијерејског престола имати, и слу-мити
и постављати презвитере и ђаконе, али
не самовласно и по својој вољи када
хоће него када му брат неки, епископ, то
допусти да у његовој Цркви служи или
постави кога, на приједлог и љубави Хри
стове ради.

Милосрђем Оци овога Сабора и ово сло
во додаше које казаше памфилијском са
бору: ,,Ако о њему нешто боље промисли
те сада или касније, по вољи је (Сабору),
односно или га увести за епископа празне
Цркве која нема епископа, или му помоћи
неким другим даром."

.Благодаћу Божјом, спојисмо са претход
ним правила и овог светог Васељенског са
бора који бијаше у Ефесу.

1 3 . П () Г ,, !1 fi ~) f~

ПPf1&HЛfl СGСТОГ ГLflСGЉСНСБ()Г
Ч6ТВУГОГ Сi1Б()ћl.

КО3И БЈI3~Ше \: X-il,llJIДOH\"
30 Пћ1ШЫ!1

◊вети Четврти васељенски сабор био је
у вријеме цара Маркијана. У Халкидону се
окупило 630 Светих Отаца због Диоскора,
раније бившег архиепископа славног града
Александрије, и Евтихија, архимандрита
Константинграда.

Они исповиједаше Бога нашег Исуса
Христа као једносуштна Оцу, а хули
ли су о Његовом Оваплоћењу. И бјежећи
од Несторијевог раздјељења које го
вори о два Сина, падоше у друrо зло,
другачије од раздјељења, јер за двије
природе, Божанску и човјечју. бешчас
но проповиједаху да су се по сједињењу
смијешале, и једну природу створиле. Они
и Божанству приписују страдалност. и
сматрају да ни Тијело које је примио Хрис
тос није једносуштно нашем, ни од .цјеви
чанске крви настало, већ проповиједаш,
да се некако неизрециво и на бо8u
ски начин оваплотило, као и
безумља.

савршена Бога и савршена човј



нашег Исуса Христа нсповиједио, у двије
природе нсраздијељиве и нссливенс, 01111

такође. изложише II овдје написана прави
ла.

1. правило: IЈравила Светих Отаца на
сваком сабору до сада изложена постојано
да ес чувају,

Ово правило је разумљиво.
2. правило: hоји купује или продаје

постављење. макар и црквеног кључара, од
свог степена да отпадне. Који су овима по
средовали, нека отпадну од достојанства
ако су клирици; свјетовњаци и монаси нека
буду проклети.

Тумачење: Према Великом Василију,
гори је од Македонија духоборца онај који
благодат, која се не може продати - продаје.
Због тога, ако неки епископ постави епи
скопа, презвитера, ђакона или било кога у
клир за новац, па макар и кључара цркве-

. . .ног, и он и онај КОЈИ ЈС тако постављен да
буду извргнути из чина. Још, и они који су
посредовали у таквим постављењима, ако
су клирици, нека отпадну од свог чина, а
ако су свјетовњаци или монаси, нека буду
проклети.

З. правило: Који на себе прима старање
о свјетовним домовима нека прими
запрећење. Ипак, уколико га закон позове
да се стара над малодобнима, или ако му
епископ заповиједи старање о сиротињи и
удовицама, нека се не одриче.

Тумачење: Они који су у црквеном кли-
ру, тј. презвитери, ђакони и остали клири
ци, могу улазити у свјетовне домове ради
учења дјеце и робова, како то заповије
да I О. правило Седмог васељенског са
бора, који се у Никеји сабра по други
пут. Над неким другим стварима,

управљаљем иметком и њивама у дorv.
вима свјетовне властеле, клирик века
преузима бригу. Ако то чини, по црк
ним правилима да прими запрсћсњс. Укс
лико му наложи његов епископ да се ста

t
о убогим сиротанима и удовицама, неr<а се
не одриче. Такође, нека чува дјецу својих
сродника, уколико су они малодобни а
њихови родитељи су им умирући оставили
бригу о њима, ако их закон сродства пра
ведно на то позива.

Епископима и монасима није допуштено
да буду старатељи ни својим сродницима.
Уколико им неко пред смрт завјешта име
так, послије упокојења тог човјека нека
све разда сиротињи за душу његову. Так
ве расподјеле могу бити управници. Ти
се називају брижници, према 68. Новој
заповијести цара Леона Философа. О ово
ме погледај још и 8 I. и 83. Апостолско пра
вило.

4. правило: .Молитвени храм или мана
стир не може бити устројен без знања епи
скопа. Сваки монах нека се повинује епи
скопу, и нека не излази из манастира без
дозволе. Роб не може бити пострижен без
допуштења свог господара.

Тумачење: Без допуштења епископа те
области не доликује устројавати манастир
или цркву. Такође, сви монаси треба да се
повинују епископу, и да не одлазе другцје из
манастира у коме су пострижени, осим ако
им заповиједи епископ због користи других
да изађу. Роб без знања свог господара не
треба да буде приман у манастир ради по
стрига. Који преступају ово треба да буду
лишени заједнице. Али и епископ, са своје
стране, треба да има потребно старање о
манастирима.
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5. правило: Који прелазе из града у град
окривљени су правилима о таквима.

Тумачење: \[ 13. правилу Антиохијског
сабора речено је да се не дрзне епископ да
пређе из своје области у другу, да би по
ставио презвитера или ђакона без воље
епископа који је у тој области, или да чини
било шта што припада епископској власти.
Уколико учини такво што, нека то остане
неважеће и нека због тога понесе казну за
свој беспоредак и буде извргнут из свог
чина Светом Тројицом. Тако и овдје напи
сано правило заповиједа.

6. правило: Постављење нека буде за
одређене цркве и манастире, а не само
постављење. Ако није тако, није постављен
тако постављени.

Тумачење: Еоји треба да буде постављен
за презвитера или ђакона, или у неки чин
клира да уђе, другачије га не примати на
постављење до за цркву у којој ће служити,
или у град, или у село или у манастир, и
за цркву одређеног светитеља. Да се, дакле,
то прво нађе, и тако да се поставља у било
КОЈИ чин црквени, и да служи у њему.

Ако неки прост човјек буде за презвитера
или ђакона постављен, али не за (одређену)
цркву и службу црквену, нема користи, већ
да је неважеће рукоположење које је на
њему, тј. ништа свештеничко да не чини.

1. правило: Iuирик или монах који оде
у војску, или неки ред иступивши из своје
службе, нека буде проклет.

Тумачење: Уколико неки монаси или
клирици или црквени монаси остављају
манастир, или клирици клир, те одјећу
мијењају и ступајуу војни ред, или свјетовно
достојанство приме а не покају се, нити се
обрате, нити хоће узети свој образ који при-

јс Бога ради изабраше. нска буду проклети.
Попут овог правила заповиједа и осма Нова
заповијест" цара Леона Философа која не
допушта да монах мирски образ опет на
себе узима, иако се 11. заповијест у 62.
глави која је у првој грани четврте Царске
књиге противи и овоме правилу и Новој
заповијести.

8. правило: Еоји су при домовима гдје
живи сиротиња, или у манастирима. или
су клирици у другим црквама. нска су под
влашћу епископа тога града. Ако неко не
буде радио по вољи епископа. нека осјети
епитимију.

Тумачење: 1 амо гдје убоги живе. у так
вим обитавалиштима, цркве су велике и
клирика немало бива. Због тога ово правило
заповиједа да и клирици таквих цркава, и
манастирских и других цркава буду под
влашћу епископатогграда. Уколико се не по
коре да под њим буду, уздајући се у своју
силу, ако су клирици, запрећењу по прави
лу нека буду изложени. Ако су монаси или
свјетовни људи, нека буду изван заједнице,
тј. нека буду одлучени.

9. правило: I\лирици који имају расправу
међу собом, ако оставивши свога епископа,
приступе свјетовним судијама, по правили
ма оптужбу да приме. Ако клирици имају
нешто на епископа, нека очекују сабор; ако
епископ на митрополита, нека обавијести
патријарха Константинrрада.

Тумачење: flкo клирикима нешто против
другог клирика, њима не приличи да се суде
пред свјетовним судијама него пред сво
јим епископом. Ако оставе свог епископа и
свјетовном суду приступе, нека сносе по
правилима запрећење. Такође, и клирик ако
има нешто против свог епископа, нека га
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пред сабором тужи када ес у познато врнј смс
окупе епископи цијело области. Но ако епи
скоп ипи клирик има расправу са митропо
литом, пред патријархом све земље нска
се судн. јер су под њим и епископи и ми
трополнти свих области те земље, или код
патријарха Констаптинграда нека се суде.
Та власт ниједном од осталих патријараха
није дата, ни од правила ни од закона, да
неки патријарх може судити митрополиту
који је под другим патријархом, већ је ово
само патријарху Константинграда дато.

10. правило: Један клирик нека не буде
у два града. Ако се и приброји, нека се вра
ти у први град. Ако неко потпуно пређе у
други (град), нека се више никако не броји
у клир првог.

Тумачење: Ово правило не допушта кли
рику да буде под двојицом епископа, тј. у два
града, што значи и у том Једном и у другом
граду да буде прибројан у клир, у двије Са
борне Цркве служи, и удио који иде клири
цима да узима и од једне и од друге Цркве.
Но, ако ради жеље за сујетном славом ка
већој Цркви приђе, нека одмах буде враћен
у Цркву у коју је раније био постављен.

Ако се по вољи његовог епископа у другу
Саборну Цркву премјести, и буде прибројан
у клир, нека нема учешћа у узимању било

, .
каквог дијела од прихода КОЈИ притиче у
прву Цркву. Ако ли из ненаситости нешто
почне узимати, нека отпадне од свог степе
на.

11. правило: ◊иромашни који требају
помоћ нека путују с мирним писмом, а не с
препоручним, пошто се препоручна писма
дају (само) клирицима.

Тумачење: 1Иирно писмо, односно гра
мата епископска служи да када сиромах

у оскудици жели нсгдје отићи и просити
милостиљу, узима отпуст од епископа, ·1ј,
мирну грамату, да тамо гдјс идс показује
исту. Када виде хришћани да су с миром от
пуштени од епископа, дају им милостињу и
помажу их колико ко може.

Препоручна писма дају се клирицима,
да када презвитери или ђакони желе прећи
у други град, и ући у клир Цркве тог гра
да, да имају од свог епископа препоруч
не списе, тј. грамату. У њима јс написано
о постављењу тих, и свједочење да су не
порочног живота и прави вјером. Тако, по
казавши је епископу тог града, примљени
бивају. О овоме тражи 15. и 16. правило
Светих апостола.

12. правило: Једна област нека се не
дијели на двије. Ако је неко раздијели на
двије, тај није епископ. Ако је град Царским
граматама почаствован, његов епископ само
и једино част нека има, а истински митро
полит своју управу да држи у цјелини.

Тумачење: flкo епископ приступи вла
стели, и приљежно моли да та његова епи
скопија буде удостојена части митрополије,
и да се он прогласи за митрополита, па
да се због тога једна област раздијели на
двије, такав нека отпадне од свог степена.
Они епископи који су раније удостојени
митрополитске части, не мољакањем него
због њихове велике добродјетељи, или
због достојанства градова који од цара
граматама бише почаствовани, те њихови
епископи посташе поштовани као митро
полити, такви, дакле, само и једино част
да имају, и да се називају митрополити.
Истински први митрополит, под којим
ови најприје бјеху, управу и област своје
митрополије да држи, и нека сједи изнад

митрополита Ј(ОЈИ ЈС након љега од нара
почаствован. Епископије цијеле обла
сти нска љега јединог за митрополи
та имају, и НСЈ(а се нс раздјељују и оне
према раздјељсњу области, већ и ако је
нека друга управа, свака епископија обла
сти коју имаше, у цјелости њему да буде са
чувана. Ништа да се не отме његовој вла
сти, нити да буде дато почаствованом ми
трополиту.

13. правило: Клирик без препоручне
грамате који дође у други град, нека нема
општење,

Тумачење: 1f многим правилима речено
је да презвитеру или ђакону постављеном од
једног епископа, када дође у други град, а не
ма препоручне грамате, није дозвољено да
служи.

14. правило: flкo чтец или појац узме за
жену јеретика и дјецу с њом добије, нека
их приведе ка заједници уколико су тамо
крштена. Ако нису, не треба да их крсте
Јеретици.

Тумачење: llравовјерном да уђе у брач
ну заједницу са женом јеретиком, или
да да кћер за јеретика, и 1 О. и 31, прави
ло Сабора у Лаодикији, и друго прави
ло Шестог васељенског сабора у Трулској
палати, и ово правило забрањују, Уколи
ко је неки појац или чтец прије овог пра
вила узео жену од иновјерних, и дјецу
с њом добио, и ако су их крстили је
ретици међу којима живи, нека их приведе
крштењу Саборне Цркве. Ако има некрште
ну, не треба више да живи с јеретицима, већ
да дјецу, убрзо отишавши отуда, Саборној
Цркви приведе и удостоји их божанственог
крштења.

15. правило: Ђакониса прије 40. године

нека ес не поставља. Која је своје слу-мење
осрамотила браком, нека буде проклета.

Тумачење: ii\eнy прије њене 40. године
не приличи постављати 1а ђакоиису, Ако
са 40. година буде постављена, и по поста
вљељу се уда наругавши ес тако благодати
Божјој, нека буде проклета.

16. правило: iИонах или монахиња ,1а
се не жене ни удају. Уколико то учине. нека
буду одлучени,

Тумачење: Лlонах или монахиња који
се једном завјетоваше да ће Богу служи
ти у чистоти и дјевствсности све дане жи
вота свога, а потом отпадоше. одбацивши
своје обећање, тј. или се монах ожени, или
се монахиња уда, нека због кривице буду
одлучени. Погледати о овоме и 60. прави
ло Василија Великог које таквима налаже
запрећење за прељубочинитеље.

17. правило: flкo се тридесет година
управљало имањем које је у области или
изван ње, нека тако остане. Ако се у току
тридесет година спорило у вези са њим.
нека се суди. Уколико се оснује град цар
ском заповијешћу, градском или јавном од
луком, нека то прати и поредак црквених
области.

Тумачење: flкo под црквену власт, тј. под
епископију, пређе нека њива, или неки пре
дио или нешто слично од свјетовних људи,
и о томе тридесет година ћуташе његови го
сподари, никако не помињући о томе онима
који то држе, више то не могу вратити. Од
гоне се због тога што толико година ништа
не поменуше.

Ако Црква од друге Цркве, тј. епископија
од епископије треба да узме неким поводо
њиву, или виноград или нешто такво, и нико
током 30 година о томе ништа не говори го-
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сподарима 110 оћути. ако послије почну не
што причати о томе. нска буду одбијени,
будући да у току толиког времена ћуташе.

Ово правило. такође, заповијсда да уко
лико нски епископ од другог епископа, или
од сусједа својих. или од оних који живе
у нском крају послије нске расправе узме
њиву, или виноград. 11л11 нешто такво. а
протекне 30 година и нико то не помене,
нека то тврдо држи. Ако прије истека 30 го
дина буде потраживања и расправе о томе,
онај који го држи неће се сам оправдати,
већ нека се с оним који потражује суди пред
сабором свих епископа области.

Уколико цар устроји нови град, нека нема
расправе о томе у вези с тиме да ли Је он
близу неког епископа, и да тај не тражи да
га стави под своју власт, већ нека се слиједе
градски и јавни обичаји, и нека управу над
њим има епископ оне области под којим
заповијешћу царевом буде написано да тре
ба бити.

18. правило: Клирици и монаси ако се
нађу да праве уроте ради зла, и заклетвом
се обавезују против епископа, нека буду ли
шени свог степена.

Тумачење: flкo се неки удружују ради
чињења зла, и заклетвама утврђују да неће
погазити договор у вези са уморством неког
бољара или неког другог, Градски закон
их осуђује више него за било које друго
безакоње. Због тога и правило налаже да се
и клирици или монаси КОЈИ зле уроте праве,
и заклетвама се утврђују против епископа,
будући разобличени, лишавају чина у коме
Јесу.

19. правило: Gабор да бива два пута
годишње, и то тамо гдје заповиједи епи
скоп који је у митрополији, како би се

разријешилс расправе и недоумице.
Тумачење: ћакојс и раније речено, сабор

треба да буде два пута током године и да ес
окупљају епископи цијеле области тамо гдје

. .заповиједи митрополит, ради разрјешавања
и потребног устројавања црквених ствари.
Забрањено бијаше да сабор два пута буде по
шестом правилу Седмог васељенског сабо
ра, који се по други пут окупио у Никеји, и
по осмом правилу Шестог васељенског са
бора у Трулској палати, ради труда и мно
гих потреба које би имали епископи који се
окупљају, и заповијеђено бијаше да сабор
буде једном годишње, од светог празника
Пасхе па до краја мјесеца октобра.

20. правило: Клирик из једног града у
клир другог {града) нека се не прибраја. Уко
лико је изгубио своју отаџбину, па пређе у
другу Цркву, нека му се не брани. Епископ
који прими туђег клирика треба да буде од
лучен заједно с оним кога је примио.

Тумачење: 1f многим правилима је ово
речено, да се не прима клирик КОЈИ из дру
гог града дође без допуштења његовог епи
скопа. Епископ ако прими туђег клирика без
писменог допуштења његовог епископа, и у
своју епископију приброји, и он и онај кога
је примио да буду одлучени, све док клирик
не оде, вративши се у своју Цркву.

Уколикоје клирик изгубио своју отаџбину
или је најездом варвара све опљачкано, или
је запустјело на неки други начин, па он
пређе у други град, ако таквога прими епи
скоп неће имати запрећење.

Кл .21. правило: ирик или свјетовњак
који говори против епископа не треба да
буде примљен без испитивања.

Тумачење: Уколико неко оптужује епи
скопа или клирика, тј. презвитера и ђакона,

потребно јс претходно испитати његов жи
вот. а нс без провјере примати онога који
оптужује епископа. Ако су клирици они
кој и оптужују или су пак свјетовњаци, (тре
ба провјерити) да нису некад одбијени од
Цркве, или Причешћа лишени, или сами
оптужени за неке гријехе те сами себе још
нису оправдали, или на неки други начин
имају порочан живот, или су стране вјере, тј.
јеретици. Много је таквих који, желећи да
узмуте и разоре добро црквено устројење,
клеветама пришивају кривице на непороч
не и правовјерне епископе и клирике, и од
таквих оптужбе не треба примати.

22. правило: flкo након смрти епископа
неко од присутних уграби нешто његово, о
свој степен се огријешио.

Тумачење: \fколико се епископ упокоји,
и од његовог личног иметка клирици нешто
разграбе, на свом чину ће казну примити,
ТЈ. нека се извргну.

23. правило: !)лирици и монаси који без
знања епископа пребивају у Константин
граду и тамо стварају смутње, нека буду
протјерани из града.

Тумачење: !)лирици и монаси који се
без заповијести свог епископа нађу да
пребивају у Константинграду, и праве
помутњу устројства цркве, такви од стра
не црквеног браниоца26 Цркве Константин
града да се избаце из града. Црквени бра
нилац се каже казнитељ. Њега поставља
патријарх или митрополит како би
кажњавао оне који стварају беспоредак у
црквеном устројству.

24. правило: Манастир који је устројен
по вољи епископа нека пребива неизмјењен,
и оно што му припада да буде неотуђиво.
Ако неко почне другачије чинити, није без

кривице.
Тумачење: tПа11астири који су без

благослова и без заповијести епископа
саграђени нису припојени и нису освеш
тани. Заповијсшћу и благословом епи
скопа саздани манастири, као божанстве
на мјеста Богу повјерена, нека пребивају
непромјенљиво, и да им се не чини не
правда, и нска у њима никако не настану
свјетовна обитавалишта. Потребно је чува
ти њихов иметак и приходе, њиве и вино
граде и све остало неотуђеним и цијелим.
Уколико неко прекрши ову заповијест. нека
према правилима буде изложен запреhењу.

25. правило: Постављење епископа
обавља се у року од три мјесеца. Вријеме
може продужити нека неизбјежна невоља
која примора да се рок продужи. Уколико
се у речено вријеме не постави. нека приме
запрећење. Старање нека је на економу.

Тумачење: Пеки митрополити не старају
. .се о пастирима КОЈИ су им поверјени, то

. .Јест о епископима КОЈИ су под њима, те по
смрти епископа не желе другог убрзо да по
ставе. Правило заповиједа да прије истека
три мјесеца по упокојењу епископа буде
постављен други, осим ако нека велика и
неодгодна невоља не продужи вријеме. Ако
више од три мјесеца удовствује Црква без
епископа, изузев због неке велике невоље,
нека митрополит прими запрећење. Бригу
и уређење у свему унутар обудовјеле Цркве
током тог времена нека има економ, и цркве
ни иметак читав да сачува до постављења
новог епископа.

26. правило: 'Г свакој саборној Цркви по
требно је да постоји економ из клира. Ако је
епископ немаран у томе, није без гријеха.

Тумачење: Сваки епископ треба да из
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клира своје Цркве. 1ј. између презвитера
11л11 ђакона. постави економа у спископији
који ће управљати црквеним иметком, ко
лико улази а колико излази 113 СПИСКОПИЈС,
11 спољашњим приходима д.1 управља по
вољи његовој. Ако се деси да нски епи
скоп нема економа 11з црквеног клира, 110

самовољно управља споменутим цркве
ним дјслима, такав као да клевету налаже
на свештенство. будући да непознато и без
свједока врши управљање. Према правили
ма треба запрећење да прими. О овоме тра
жи и 11. правило Седмог васељенског сабо
ра који се по други пут окупио у Никеји.

27. правило: Клирик који отме жену да
се извргне. Свјетовњак нека буде проклет, и
сви КОЈИ су му помагали.

Тумачење: Који отимају жене ради брач
не заједнице и од Градског закона имају ве
лику осуду. Немало и из ризнице свеште
них правила имају запрећење. Ако је кли
рик отео дјевојку, нека буде извргнут како
ово правило налаже. Ако је свјетовњак, и

. . .они КОЈИ су му у отимању ЦЈСВОЈке помага-
ли и дјелом и рјечју, нека буду проклети све
док од њих отету дјевојку, ако је заручена,
не доведу њеном заручнику; ако није зару-

. .чена, да Је предаЈу њеним родитељима како
заповиједа 22. правило Василија Великог.
Под клирицима овдје се мисли и на чтеце и
појце, који су прво постављени, а потом се
жене. Презвитери и ђакони се жене прије
постављења.

28. правило: 6пископ Новог Рима исте
је части с оним из Старог због пресељења
власти. Стога, епископи Понта, Тракије и
варварски постављају се из Константин
града.

Тумачење: 6пископ Константинrрада

нска јс исте части са епископом Рима, и
нека једнако љему има сгарјешинство, јер
царство и бољарство пресели ес из Рима
у Константинград. Стога, као што ес Кон
стантинград поштује због цара и бољара,
и епископ његов нека буде поштован, и да
му се повинују само Понтијски, Азијски и
Тракијски митрополити и да буду од њега
постављани. Исто се односи и на епископе
по варварским земљама, јер Македонски,
Илирски, Тесалски, Атински, Пелопоне
ски и све те земље и народи КОЈИ су у њима,
тада су били под Римским епископом и он
држаше управу над њима.

29. правило: Који епископа низводи у
презвитерство, светотатац је. Ако је крив,
нека није свештен; сведени без кривице
нека буде епископ.

Тумачење: Gветотатство је крађа свеш
тених црквених сасуда или било чега што је
принесено као дар Богу. Равно је томе и ако
неки митрополит своди епископа у презви
терски чин. Ако је крив за неки гријех, по
требно га је лишити не само епископства,
већ и из презвитерства нека је извргнут.
Ако нема никаквог гријеха, не доликује
га покретати из епископског достојанства.
Ако је без кривице сведен био, нека прими
опет свој чин и епископију.

30. правило: Међу египатским епи
скопима је обичај да ништа не потписују
без допуштења архиепископа. Стога не
подлијежу осуди што нису потписали по
сланицу преподобног Леона док не дође
њихов архиепископ.

Тумачење: Обичај држаху епископи еги
патске управе да ништа не потписују без
дозволе свога архиепископа, а потписивање
се односи на ово: ако буде написана грамата

о неким потребним стварима, и заповијсди
се свједоцима да испод текста упишу крст
и своја имена, као свједочанство и потврду
написаног. Овај Четврти васељенски сабор
окупи се у Халкидону, при Маркијану по
божном цару, против злочестивог и нечи
стог јеретика Диоскора, тадашњег архи
епископа александријског. Тај безбожник
је басносповио да је Господ наш привидно
понио тијело, и да је имао једну природу и
послије сједињења, и Божанству приписи
вао страдање.

Због тога су га Свети Оци свргли са
престола архиепископског и проклели, и
не бијаше још постављен други архиепи
скоп умјесто тог безбожног. На ово, и на
правовјерну посланицу светог папе римског
Леона бијаше заповијеђено египатским епи
скопима, а они одрекоше (да се потпишу)
говорећи: ,,Обичај нам је да ништа црквено
не чинимо без заповијести александријског
архиепископа." И нису били принуђени на
то, но дато им бијаше вријеме одлагања
док не буде постављен архиепископ алекс
андријски и да тако његовом заповијешћу
потпишу. Затражено је од њих од архијереја
и од бољара који су били на Сабору да дају
јемце за себе, да неће отићи из Констан
тинграда, а ако немају јемце, да се закуну у
главу цареву и спасење његово да ће чекати
и неће отићи док Александријски архиепи
скоп не буде постављен.

1fз Божју помоћ, пођоше ка правилима
Трећег и правила Четвртог васељенског са
бора што бијаше у Халкидону.
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Vвети помјесни Сабор у Сарди
ци одржан је за вријеме царевања Кон
станција, сина Константина Великог,
који се приклонио аријанској јереси.
Он се упињаше да вјеру изложену на
Првом сабору у Никеји исквари. Ка;1
за ово дознаде његов брат Констант, са
модржац Старога Рима. посавјетовавши
се са тадашњим римским папом, написа
брату посланицу у којој му запријети
говорећи: ,,Ако не престанеш смућивати
Цркву и узнемиравати праву вјеру, по
кренућу рат и поћи на тебе." Он на то
одговори брату рекавши му: ,,Испитај та
чно о вјери!" Овај тада заповиједи да се
све пажљиво испита.

И договорише се оба самодржца да
се окупе архијереји и да ће од њих утвр
ђену вјеру држати, и тако, по изреченој
заповијести брата и цара, сабраше се епи
скопи, источни и западни, њих на број 341
у Сардици, која се сада назива Срједец"
да испитају одлуке из Никеје. Учинивши
то, сви сложно извјестише о томе цареве и
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заповијсст објавише којом потврђују свети
Символ вјере састављен од Светих Отаца
у Никеји, Заповиједишс да се тако држи и
буде непромјењиво, а оне који мудрују више
од тога и другачије вјерују, ови Свети Оци
сабрани у Срједцу одбацише и проклеше, и
на утврђење Цркве донесоше сљедећа пра-

. .вила, КОЈа су ОВдЈС.

1. правило: Не нађе се епископ који је
прешао из великог града у велики град.
Онај који из малог града у велики преско
чи, показује се као горд и похлепан. Нека
такав буде без општења у све дане живота
свога.

Тумачење: Ово правило никако не до
пушта да епископи прелазе из града у град,
тј. остављајући своју епископију другу
узимају. Но, ако се деси, (правило) строго
кажњава оне који прелазе. Увидјеше Све
ти Оци разлог овоме, јер ниједан епископ
већег града не настојаше да пређе у мањи,
него потстакнут гордошћу и похлепом, из
маленог градића жељаше прећи у богатији
и већи. Заповиједише за таквог да не тре
ба имати једнако општење ни као мирјанин
него по извргнућу да буде одлучен и од
причешћа.

2. правило: flкo епископ из града у град
прелази, и метеж чини придобијајући међу
народом поборнике који говоре: ,,Желимо и
молимо те да нам будеш епископ", такав да
се не причести ни на самрти.

Тумачење: flкo се неки епископ, пад
нувши у толику умишљеност и безумље,
дрзне молити да пређе из града у град,
говорећи: ,,Хоће ме људи тог и тог града",
и покаже писмо написано њему, у којем
га сви житељи града моле да им буде епи
скоп, јасно је да је измишљањем и лукав-

ством то било. Малобројне јс митом и по
частима успио привући себи, да би они
устали и у Цркви метеж створили, вичући
на сав глас, и молећи да им тај и тај буде
епископ. Таквога, дакле, који се осмјели да
ово учини, и који буде откривен, овај свети
Сабор тешко осуђује, одричући му да је и
на самрти достојан Причешћа.

Запази, необично је ово и страшно је,
да се ни при исходу живота не удостоји
Причешћа! Нећеш наћи у свим правилима
написаним о неким другим гријесима так
во запрећење.

3. правило: Ниједан епископ, ако није
позван, да не иде у други град. Ако епископ
има спор са епископом, да не зову туђег епи
скопа (да пресуђује). Ако неће, онда нека
суди римски епископ. Ту ће бити и страни
(епископи).

Тумачење: 1f различитим правилима је
речено да се нико не дрзне да прелази из
свог мјеста у другу област, ако није по
зван од митрополита те области и од епи
скопа који су с њим. То исто и овај Свети
Сабор заповиједа, но ако неки епископ има
због нечега спор са другим епископом,
нека се с њим суди пред сабором епископа
те области у којој је. Не приличи позивати
епископе неке друге области, ради њихове
мудрости, но само пред епископима своје
области судити се. Но ако није задовољан
пресудом, и мисли да му није праведно
суђено од стране његовог митрополита и
епископа, нека обавијести писмом римског
папу о преступу и како је суд судио, те да
не признаје донесену пресуду, и нека он,
или сам размотри ствар, и ако је пра
ведно осуђен обавјести их писмом, или
да заповиједи епископима из сусједне
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области да сазову сабор и да му поново
суде.

4. правило: Пека се на мјесто извргну
тог епископа, који се таквој одлуци проти
ви говорећи да није праведна пресуда, не
поставља други епископ, ако римски епи
скоп тако не заповиједи. Нека тај размотри
ствар, или послаником, или граматама.

Тумачење: flкo је неки епископ извргнут
од свих епископа области, и ако мисли да
је неправедно осуђен, и хоће да се опет
суди, нека се не поставља други епископ
у његову епископију док Римски папа не
испита о изврrнућу. Њему је потчињен са
бор који је онога осудио. Према овом пра
вилу, Римском папи доликује или да пише
епископима оближњих области да сазову
сабор и испитају извргнуће тога, или да
пошаље своје презвитере тим епископима
да о таквој пресуди поново одлуче.

5. правило: flкo свјетовни људи желе
себи некога за епископа, и пошто се сабе
ру сви епископи а један од њих изостане,
нека се позове и тај. Ако он и поред позива
не дође, нека се народу постави онај кога
траже.

Тумачење: Овако је било некада када су
клирици и старјешине града бирали епи
скопе, но сада се то не чини, већ митро
полит и епископи врше избор. Они их и
бирају и постављају, као што то и 12. пра
вило Лаодикијског сабора налаже, и 19.
правило Антиохијског сабора и многа дру
га. Сви епископи једне области треба да
дођу на бирање и постављање епископа.
Ако се сви не окупе, онда нека rраматама
потврде да се слажу с онима који су дошли
на постављење.

6. правило: Када се поставља нови ми-

трополит, нска ес окупе митрополити из
сусједних крајева.

Тумачење: Ј\ада обласни митропо
лит хоће да постави митрополита, онда
се на постављење нс позивају сви ми
трополити у тој управи, тј. из читаве те
земље, него митрополити из сусједних
крајева нека се окупе. Онима који су
удаљени, овим поводом није могуће брзо
допутовати, ако се након смрти епископа
у року од три мјесеца на његово мјесто
поставља други епископ за удову Цркву.
као што заповиједа и 25. правило Четвртог
васељенског сабора у Халкидону.

7. правило: \" малом граду и свуда гдје
је довољан један презвитер за поучавање
епископ се не поставља. Ако град постане
многољудан, нека се постави.

Тумачење: Пије потребно у селу
или у малом граду, гдје Је Један презви
тер довољан за поучавање људи, еписко
па постављати, да се не понижава име и
достојанство епископско. Ако и мали град
постане многољудан онда треба и у њему
поставити епископа.

8. правило: flкo се нека сирота, или удо
вица или који страдају притиснути било
којом муком обрате епископу с молбом за
помоћ, нека се осмјели епископ и присту
пи цару, и замоли да их помилује колико
може. Али нека ово не буде разлог да до
ста времена проводи на двору него ипак да
пошаље ђакона.

9. правило: Оне који прибјегавају Цркви
(епископи) нека помажу.

Тумачење: hao што су дужни заступати
удовице и сироте, и тјешити жалосне, и оне
који у напастима трпе насиље, епископи
су дужни помагати, исто тако и онима КОЈИ
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прибјегавају Цркви због својих сагрешења
11 требају милости, 11 ићи ради таквих и 1<

цару в молити га да казни оне који нм не
правду чине, 11 да разријеши пресуде за неке
преступе.

Ово правило налаже епископима да ради
таквих случајева нс напуштају Цркву на
дуже, да нс остају дуго времена на двору,
или другдје гдјс је цар и да му досађују ради

. .њих.јер тиме наводе на епископе подсмијех
и клевете. Ово правило то нс дозвољава, но
заповиједа да пошаље цару молбу преко
ђакона.

10. правило: fiкo епископ шаље молбу
брату своме, другом епископу, нека се ми
трополит сам постара око посланика и нека
пише епископу на кога се молба односи да
посланику помогне.

Тумачење: flкo епископ хоће из не
ког разлога послати молбу цару, и о томе
напише писмо своме брату, тј. другом епи
скопу који је у пребивалишту цареву, кога
Је цар позвао да живи код њега и да ходи с
њим, ако, дакле, хоће овоме писати, дужан
. .ЈС прво да се Јави своме митрополиту, и да
му покаже молбу написану цару и ђакона
кога жели послати. Нека сам митро
полит написану молбу испита да није
ријеч о неком неправедном тражењу, и

. .
тако Је испитавши, нека и грамату СВОЈУ

напише и препоручио писмо а нека се
постара и за онога који је послат, те замоли

. .
епископе КОЈИ су уз цара да чуваЈу и помажу
ђакона.

11. правило: Мирски човјек, грађанин
или богаташ, ако не прође све свештене сте
пене да се не поставља за епископа. Нека
у сваком степену проведе довољно време
на да би се испитала његова вјера и врлин-

ско живљење. Ако ес другачије поступи,
сматраће се за новокрштепог;

Тумачење: ()во правило нс дозвољава
свјстовњацима који пребивају на тргови
ма и ту проводе вријеме, или богатима и
трговцима КОЈИ желе епископски чин да
се постављају ако претходно нису били
произведени за чтеца, ипођакона, ђакона
и презвитера и такву службу обављали,
с тим да у сваком степену буду довољно
времена, да се у току тог времена испи
та и њихово живљење и вјера. Седамнае
сто правило Сабора у Константинграду, у
цркви Светих апостола, који се зове Прво
други сабор не дозвољава да се неко од

. .свјетовњака, па чак и ако ЈС врлинског жи-
вота, или монах, уведе брзо у епископско
достојанство ако прво не прође све свеште
не степене, и да у сваком степену проведе
узакоњено вријеме, и након тога нека буде
постављен за епископа.

12. правило: flкo је један епископ по
зван од другог епископа, а тај који га је по
звао није вјешт (у поучавању људи), нека
епископ који је дошао у госте не бесједи
често међу народом јер тако понижава
њиховог епископа а себи заручује његову
епископију. И једно и друго је рђаво.

13. правило: 6пископ да не напушта
своју Цркву на дуже вријеме без нарочите
потребе, ружно је тако чинити.

Тумачење оба правила: flкo неки епи
скоп оде у други град, позван од тамошњег
епископа, а тај епископ који га је позвао
буде невјешт, слаб у познавању Божанстве
ног Писма, и неискусан у поучавању наро
да, онда позвани епископ нека не поучава
брижно људе и нека не бесједи много на
роду о божанственим списима. Такво дјело

изазива смутље и показује презир према
епископу који га јс позвао. Сматра ес да
показиваљем такве учености себи заручује
туђу Цркву и људе себи привлачи, и труди
се да напусти предану му Цркву и пређе у
ту. Због тога овај Свети сабор заповиједи да
епископ који је позван, не смије оставити
дуже од три недјеље своју Цркву, већ да се
врати повјериним му људима, осим ако га
нека велика потреба или непријатна ствар
не примора да остане дуже од тог времена
одвојен од своје Цркве.

14. правило: flкo епископ има посједе,
и у вријеме сабирања плодова хоће да их
обиђе, нека не остаје тамо дуже од три
недјељс. На тај начин ће и своје стадо обо
гатити а и себе сачувати од дрскости.

Тумачење: flкo неки еписко-
пи имају имања која се налазе на
подручју туђих епископија, није им
забрањено одлазити тамо, надзира
ти их и сакупљати плодове. Ипак, пра
вило не допушта да се задржавају дуже
од три недјеље на подручју туђе епи
скопије, да не би због њиховог дужег
задржавања пропали неки црквени пос
лови, а неће навући на себе ни гријехе
дрскости и гордости којима су подложни
они који дуго бораве у туђим градовима.

15. правило: епископ, који одлученог
од свог епископа удостоји општења, а знао
је да је одлучен, није без гријеха.

Тумачење: flкo неки епископ прима
презвитера, или ђакона, или неког кли
рика, знајући да је одлучен од општења
од стране свог епископа, и приопшти га
себи, тј. заповиједи му да заједно служе,
такав није без кривице ни сам, ни онај ко
јега је примио. Оба нека буду одлучени, као
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што и налаже 12. правило Светих апосто
ла.

16. правило: !,лирику који јс био осуђен
од гњсвљива епископа и моли 'Ја помоћ,
треба помоћи, али нска не буде примљен у
општење док ес помоћ не да.

Тумачење: Одлучени од епископа у
тренутку гњева, презвитер, ђакон или други
клирик, који се обрати митрополиту
под којим је његов епископ са молбом ,1а
се испита разлог због којег је он одлучен
- да ли је праведно или неправедно -
ако се покаже да је невин, нека буде при
мљен. Прије него ли испитан буде, и
размотри се све о њему, да ли је правед
но одлучен или не, нека не буде при
мљен у општење, но нека буде под запре
ћењем.

17. правило: flкo неки епископ, слу-ми
теља из друге епископије, без одобрења
његовог епископа, узме и постави у КОЈИ

хоће чин, постављење није важеће.
Тумачење: Не приличи епископу туђег

клирика примати, нити у било који степен
постављати без одобрења његовог еписко
па. Нека овако нико не поступа и туђег кли
рика у свој клир поставља. Такав чин је
неважећи и ништаван.

18. правило: О епископском кашњењу, и
о презвитерском, и о ђаконском нека изло
жене заповијести имају снагу.

Тумачење: Ниједан епископ нека своје
стадо не оставља и дуже од три недјеље
у другом граду борави. Ово се заповиједа
и презвитерима и ђаконима тј. да ни они
не остављају своје Цркве дуже од три
недјеље.

19. правило: 6-пископ који је неправед
но прогнан, и који борави на подручју туђе
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епископије, нска јс примљен све док напаст
не прође.

Тумачење: \твсти Оци заповијсдишс
да епископи, због безобразности и гор
дости, не бораве у туђим епископи
јама дуже од одређеног времена. Ако
нски епископ буде изгнан из свога гра
да због исповиједања чистоте наше вјере,
или што је бранио истину, тј. што се
противио великашима који се не држе ис
тине, и у други град пређе, њему се не
забрањује да ту остане док се све не
смири, и док не престану непријатељства
према њему.

20. правило: Нека се не прима кли
рик који неће да буде у Цркви за коју је
постављен, а Евтихијан и Мусеј нека се
лише епископског имена, и нека буду истог
општења као мирски људи.

Тумачење: Многим правилима је ово
речено, и такорећи свим саборима, да се не
прима туђи клирик, ни у својој Цркви на
одређени степен поставља. Томе учи и ово
правило. Епископе Евтихијана и Мусеја,
расколнике КОЈИ су извргнути, ако се и
покају и затраже епископски чин или име,
нека им се то одбије, а ако затраже да буду
примљени у општење као мирјани, нека се
прихвате.

21. правило: Онај који се дрзне нару
шавати оно што је добро и богоугодно
установљено није епископ.

Ако је епископ виђен да иде у двор, нека
не претрпи штету ако иде будући позван
због раније реченог. Ако је другачије, нека
спозна да је без општења.

Тумачење: .Ко не чува добро и богоугод
но одређене заповијести, него се дрзне да,
из безобзирности и гордости, поступа мимо

њих, части и чина епископског да се лиши.
Всћ јс утврђено да епископ нс одлази у

царев стан ако нс буде позван царском гра
матом. Ако епископ који жели ићи у стан
цара, пролазећи, одсједпе код другог епи
скопа, прилично је да епископ код кога је
одсјео запита за разлог његовог путоваља,
ради чега иде. Ако се покаже даје све у скла
ду са условима који су раније наведени, ако
пугује да моли помоћ за страдалнике, или за
сироте и удовице, или због сличних корис
них ствари одлази у царево пребивалиште,
нека му не прави никакве потешкоће, већ
нека га са почастима отпусти, и нека напи
ше о њему свим епископима у својој обла
сти да га приме без подозрења јер путује
у складу са правилима и без саблазни. Ако
нађе да је неки други узрок због којег од
лази у царево пребивалиште, да би се по
казао цару или да би молио за неке небитне
ствари што не приличи архијереју, с таквим
нека не општи и не потписује његове гра
мате и никакво старање не показује према
њему.

Gкончаше се у Господу правила овог све
тог Помјесног сабора у Сардици.

15. поr,,~в;ьс
Сf~СТ()Г И IIOiИ~JGCIIOI' CflEOPi1

1,0J I I Iill3ШIIG ~ KflfTf!ГИIIH

Gвети Сабор у Картагини одржан је
онда када је у Риму царевао Хонорије,
а у Константинграду Теодосије Мали
(Млађи). Сабраше се 217 Светих Ота
ца из Африке и из земаља које су под
њом. Град Картагина дио је Кархидона, а
Кархидон је област и митрополија афричка.
Африка је подијељена на многе дијелове,
а један од њих је и Кархидон. Заједно са
Светим Оцима на овом Сабору бијаху
и чувари мјеста послани од стране Римског
папе. Тако су називани јер су од папе посла
ни да по различитим областима и градови
ма чине што им је заповијеђено, дјелајући
у његово име. Поштовани су од свих због
папе, и надзирали су и чували правовјерје
по свим земљама. Римски престо назваше
апостолским, јер је врховни Апостол Пе
тар на њему просијао, и у њему за првог
архијереја послије себе поставио Лина.

Старјешина Сабора био је Аврелије,
епископ Кархидонске Цркве, којег и па
пом називаху, затим и Валентин, првопре
столник Нумидијске области, као и други
епископи из Нумидије, Визакиније,
Мавританије, Кесарије, Триполиса и
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Антипатианијс. Чувари мјеста Римск
Цркве били су Фаустин, епископ из Пи
кена, Понтентинске Цркве из земље
Италије, и Филип и Асел презвитери.
Други чувари мјеста афричких области
дођоше, попуњавајући мјеста епископа
који не могоше доћи на Сабор. Ријеч
чувањемјеста ишчезе, тј. не шаље се (више)
други на Сабор да би заузео мјесто онога
КОЈИ шаље.

Када се Сабор окупи, изложише правила
која су овдје написана.

()к..1 тр11 пр.1R11Л.t С\' 3.Ш"lld, п~r,\C'f..lf{,\,.IJr ll~f.\

l'OfiOP ос·г.11111111 11р.1к11лш1.1.

1. правило: ~колико епископи извргну
епископа, а извргнути извијести римскога,
нека се послуша што написмено каже рим
ски или оно што заповиједи о њему,

Тумачење: Ово, као и четврто прави
ло Сабора у Сардици, даје власт Римском
епископу да, уколико неког епископа или
презвитера, епископи и његов митрополит
извргну са достојанства, да обавијести о
томе епископа Рима. Нека овај пошаље
своје клирике, неке од презвитера или
ђакона, да дођу на сабор који је обавио
извргнуће, тј. митрополиту и његовим
епископима, како би испитали суд који
је донијет против епископа који припаде
папи, те да се утврди да ли Је правилно из
вргнут или без кривице, или нека пише ми
трополиту и епископима њима сусједне об
ласти како би се окупили и исправили суд у
вези са извргнућем.

2. правило: Б.удући да се не нађоше спи
си написани у Никеји, прилично је да Рим
ски (епископ) пише Константинrрадском
и александријском и затражи их, па кад их
отуда прими и нама да их покаже.
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Тумачење: Од епископа Рима нп Сабор
су били послати чувари његовог мјеста, тј.
умјесто њега, који почеше паволити пред
Сабором четврто правило Сабора у Сарди
ци о извргнутим епископима и презвитери
ма које заповиједа да се такав треба обрати
тн Римском папи, као што II Никејски сабор
заповиједи, те запиташе окупљене Оце на
Сабору да им потврде да ли је такво прави
ло Никејског сабора. Будући да оци немаху
у сјећању да је то изложено од Никејског
сабора, а немаше ни поуздан препис прави
ла Никејског сабора, одговорише: Не зна
мо. Сви се сагласише да је долично Рим
ском папи да пише архиепископу Констан
тинграда и Александријском, и да од њих
добије поуздана Никејска правила, а овај
преписе пошаље њима. Ипак, прихватише
да се држе тог правила све док не приме ис
тинита правила Никејског сабора преписа
на од папе.

Када к њима дођоше преписи од светог
Кирила, Архиепископа александријског,
и од Атика, Архиепископа Константин
града, не пронађоше у њима правила ни
заповијести да Римски папа може да шаље

. .своје клирике и преко њих испитује пресу-
ду над оним епископима или презвитерима
који су извргнути од стране свога сабора,
Тада Келестину, папи римског града, на
писаше да, убудуће, такво што не чини, и
да не шаље своје клирике ради испитивања
пресуда о извргнутим епископима или пре
звитерима како смрад свјетовне дрскости
не би увео у Цркву Христову.

3. правило: Презвитер или ђакон који је
одлучен, а има жељу да епископе у тој об
ласти обавијести о свему, епископ који га је
одлучио нека без злобе прихвати како они
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пресуде.
Тумачење: Ово правило Је повод

смутњи и саблазни. Ако епископ одлучи
свога клирика, (клирик) нека прибјегне и
припадне к митрополиту области - ово је
долично и према правилима. Да одлуче
ни, отишавши од митрополита, прибјегава
оближњим епископима против свог еписко
па, и поставља их за исљедитеље епископу
који није под њима - то дј ело је непотребно
и саблазан је стварало. Због тога ово прави
ло и није саборно и није на снази у Црквама

. .других држава, него Је само, као помјесно,
прихваћено у Картагини и Африци.

Ол у1,уmюг ЕроЈЈ:
1. правило: Према Никејском испо-
. .виједању, никакве разлике не познајемо

нити учимо у Пресветој Тројици.
Тумачење: .8јеру коју су на Првом са

бору у Никеји Свети Оци утврдили и пре
дали прихватамо, тако вјерујемо и тако
мислимо. Не постоји нити једна разли
ка у Пресветој Тројици, и другачије не
знамо и не учимо, већ Је нераздјељиву, и
једносуштну, и једносилну и равночасну
знамо и исповиједамо.

2. правило: Преписане Никејске
заповијести, које Оци наши са тог Сабора
са собом донесоше, нека буду чуване.

Тумачење: Неки од Отаца овога Сабора
били су присутни на Никејском сабору, и
правила изложена од стране Светих Отаца
преписаше и са собом донијеше. Та прави
ла овај сабор потврђује, и заповиједа да се
чувају.

3. правило: епископи и презвите
ри и ђакони нека у чистоти и уздржању
пребивају.

Ово правило је разумљиво,

4. правило: И 11е1<а се удаље од жена како
би од Бога добили оно за шта ес моле.

Тумачење: Ово, као и 25, правило, у са
гласности су са 70, правилом овога Сабора.
Ова правила не заповиједају да се епископи
презвитери и ђакони разводе и удаљавају
од својих жена потпуно, него говори о томе
да се, у одређено време, уздржавају од њих,
тј. онда када су у посту, молитви и Све
те Дарове приносе, тј, врше свету службу.
Дванаесто правило Шестог васељенског
сабора који бијаше у Трулској палати не
допушта епископима да живе са својим же
нама послије постављења у епископство,
него разрјешује заједницу с њима. Ово није
заповијеђено ради одбацивања брака, нити
да би се рушила Апостолска правила, него
на промишљање о спасењу и ради бољег
усавршавања људи, не допуштајући ника
кав недостатак свештеничком устројству.
Тринаесто правило Шестог васељенског
сабора прекорева обичај Римске Цркве
који је предат умјесто правила, да онај
који треба да буде постављен за ђакона
или презвитера објављујући говори: ,,Од
сада немам заједницу са својом женом."
Заповиједа и истог (Сабора) 12. прави
ло да се не уништава законита заједница
свештених мужева, него да остаје, да
се не раздвајају од жена својих, него
само у одређено вријеме да се уздржавају од
својих супруга, као што је и Свети апостол
Павле предао, а онда опет да буду заједно.

5. правило: И свјетовњак ако узима лих
ву, у великом је пороку. Тим прије, клирици
су више осуђени.

Тумачење: И 22. правило Светих апо
стола, 17. правило Никејског, Првог
васељенског сабора, и l О. правило Шестог

вассљснског сабора у Трулској палати, као
и ово правило, говоре за презвитера или
ђакона који 0,1 позајмљивача узима лихву и
који не жели да одустане 0,1 таквога дјела,
да се пресудом извргнућа осуди. Уколико то

, .чини свјетовњак прекорен ЈС зарад срамот-
не добити, порок лих варства на себе навла
чи, али ни у свештени чин се нс прима ако
неправедни добитак не подијели сиротињи.
и ако не обећа да више неће упадати у так
ву болест среброљубља, по 14, правилу
Василија Великог. Клирици су много више
од тих криви.

6. правило: И вршење помазивања. тј.
мирочињење, и посвећивање дјевственица
и измирење народа на служби нека не
обавља презвитер.

Тумачење: Пе допушта се да пре
звитер припрема свето миро, посвећује
дјевственицу или извршава потпуно

. .
опроштење онима КОЈИ су у покајању како
би спокојно могли стојати са вјернима и
причешћивати се Божанственим Даровима,
него приличи да то епископ чини. А то што
правило говори о посвећењу дјевствениџа,
то је о обичају који правовјерни људи има
ху испрва, и до данас, да од својих кћери
једну заручују Богу, или неке дјевојке
саме, разгорјевши се божанском љубављу.
обећаваху Господу да ће дјевствовати у
све дане живота свога. Оне бивају приве
дене пред архијереја, и они их освештава
ху молитвама и пружаху им посебно оби
тавалиште близу саборне цркве, као и по
себно мјесто у храму да тамо стоје појући
и славећи Бога. Они их опскрбљују свиме
потребним и брину се о њима. Овакве се на
грчком језику називају .вскитрије".

7. правило: flкo онога који је у некој
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невољи, јереј хоће измирити са светим
жртвеником. нска претходно упита еписко
па. И ако му овај заповиједи. нека тако учи
ни.

Тумачење: fIретходпо написано прави
ло заповиједа да опроштај бива од еписко
па. Ово правило заповиједа да по вољи епи
скопа и презвитер то чини, односно уко
лико се неко ко је у запрећењу разболи
на смрт или у некакву напаст западне,
са дозволом епископа да га презвитер
разријеши од запрећења, и причести Све
тим Даровима. То је оно што се назива
измирење са олтаром,

8. правило: Од оних који су у мрска
прегрешења уплетени, оптужбе не слуша
ти. Не примају се такви да туже.

Тумачење: fечено је од Светих Отаца
у шестом правилу Другог васељенског са
бора који је био у Константинграду, да се
без испитивања не примају оптужбе про
тив епископа, тј. док прво не буду испитани

. . .они КОЈИ оптужују о томе каква Је њихова
. .

Вјера, да нису Јеретици, и потом да се испи-
та како живе, да би се сазнало да нису одба
чени од Цркве и недостојни Причешћа, или

. .од других сами оптужени за своје гријехе,
и себе још нису оправдали, нити отклонили
греховне кривице за које су били оптужени.
Исто казује и ово правило, тј. од онога ко је
и сам крив, или оптужен за неке преступе,
да се не прихватају оптужбе против еписко
па.

9. правило: ћоји заједничари са оним
који је лишен заједнице, и сам нека је без
заједнице.

Тумачење: ffкo један епископ одлучи не
ког презвитера или ђакона, а други епископ
га прими знајући да је одлучен, и удостоји

служеља са собом, нска и сам буде одлучен
као и онај кога је удостојио служеља а који
је недостојан. Такође, ако неко заједничари
са јеретицима и моли ес са љима, нска нема
заједницу са вјернима, него нека ес искључи
из Цркве.

10. правило: Ј,оји је од свог епископа
одлучен, и одступивши одатле жртвеник
подигне или жртву принесе, казну да при
ми.

Тумачење: 1f'колико епископ свог пре
звитера због неке кривице одлучи, а овај
не изађе пред сабор те области у којој је
и епископ његов, нити извјести о свом
одлучењу како би епископи, испитавши,
недоличну пресуду на њему исправили,
него се гордошћу и безумљем својим узне
се не марећи за то, и као расколник отргне
од Саборне Цркве и засебну цркву поста
ви, и свете Дарове Богу принесе, такав, као
онај који се руга вјери и поретку Саборне
Цркве, нека не прође без казне но да буде
проклет.

11. правило: Презвитеру, ако је одлучен
од свог епископа, неће бити забрањено да
се пожали митрополиту и епископима об
ласти. Ако то не учини, него ствара раскол
и гордећи се светињу Богу приноси, тј. опет
почне служити, нека буде проклет.

Ово правило разумљиво је као и претход
но.

12. правило: епископу који је због нече
га окривљен, ако не суди читав сабор те об
ласти, онда нека суди дванаест, презвитеру
шест и ђакону три епископа.

Тумачење: ffкo је епископ оклеветан
због неког гријеха, приличи да му суди са
бор свих епископа те области. Уколико није
могуће да сви дођу, тада нека му суди бар
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дванаест епископа, маље од тог нека нс
буде.

Презвитеру који јс оптужен за преступ
који повлачи извргнуће нека суди шест епи
скопа, а седми нека јс његов епископ.

Ђакону да суде три епископа и као чет
врти његов епископ. Тако нека се испитују
њихове кривице и да им се суди.

13. правило: По заповијести најстаријег,
и три епископа могу поставити епископа.
Ако се неко предомисли у својој изјави или
потпису, сам себе лишава части.

Тумачење: Приличи да се саберу сви
епископи једне области када се бира и
поставља епископ за обудовјелу Цркву,
како и заповиједа четврто правило Првог
васељенског сабора у Никеји, и 19. правило
Сабора у Антиохији. Уколико није могуће
да се сви окупе због дужине пута или неке
друге нужде, тада најмање три епископа,
заповијешћу свога митрополита, суд да до
несу и обаве постављење, а они који нису
дошли треба да сагласност изразе грамата
ма како им је угодан избор и постављење
које они чине. Уколико неки епископ изјави
и свједочи о некоме, говорећи даје достојан
епископског чина, а касније из некаквог
страсног гњева насупрот своје изјаве и пот
писа почне оптуживати и недостојним на
зивати епископа кога сам изабра, ни раније
га није познавао какав је. Такав нека буде
лишен своје части, тј. нека буде извргнут,
јер и Градски закон оне који лажно и про
тивно себи свједоче кажњава преко судија
за то постављених, као што и 14. глава прве
гране 21. Царске књиге заповиједа.

14. правило: Будући да је у Триполију
мало епископа, и један епископ као чувар

. .МЈ еста довољан Је.

Тумачење: 11 рвопрестолииџима других
области, тј. митрополитима, дозвољено је
да постављају два или више епископа за
чуваре мјеста, и њих слати у имс свих епи
скопа те области на сабор који се сваке го
дине окупља у Кархидону, Из Триполија
довољно је да један епископ дође на сабор
за све епископе из те области. јер је у тој
области мало епископа.

15. правило: tпископи или презвите
ри или ђакони који су оптужени због гре
ховних ствари уколико одбацују црквене и
прибјегну свјетовним судијама, и осуђени
буду, свој чин губе. Ако су и оправдани
пред градским судом, и приклоне му се, и
тада свој чин губе. Црквене судије, ако нису
изобличени да их је сабор раније отјерао
због наклоности или непријатељства, нека
немају неугодности. Ако обје стране изабе
ру судије, њихов суд да не преступе.

Тумачење: епископима, презвитерима и
ђаконима не приличи да одбацују црквени
суд. Уколико неко од њих, оптужен за гријех,
остави црквени суд и приступи градским
судијама, и пред њима исповиједи криви
цу и суди се, било да је невин, било осуђен
од градских судија, губи свој чин. Ако нису
оптужени за гријех, већ за иметак или зла
то или неке друге свјетовне ствари, и до
годи се да се о томе препиру и оправдају,
тада треба да оставе њима долично судиш
те и приступе свјетовном суду. Судивши се
(епископ или клирик) пред њим, ако хоће
да држи пресуду и тражи имање, или злато
или друго нешто о чему у расправи оправ
дан би, свој степен губи. Ако пренебре
свјетовни суд, и не узме нити затражи н
та од оних који га оправдаше, у свом стет
ну да пребива.

119



Ако јс нском од епископа суђено, 11

будући осуђен од њих ка вишим судијама
црквеним приступи, 11 може измпјепити,
тј. разријешити прву пресуду која га осули,
никакву штету нека нс наноси црквеним
судијама којн га прво осудише, ако нс буду
разобличени да су из гњева, или из љубави,
1ш11 ради неке награде суд вршили.

Ако обојица, и тужитељ и тужени, иза
беру црквене судије и траже да се суде пред
њима, осуђени да пребива у тој пресуди
било да је епископ или клирик, макар их
било и мање (од прописаног). Оптуженог
епископа 12 епископа да суди, презвите
ра шест епископа и седми његов епископ,
ђакона три епископа, и четврти његов епи
скоп, као што у дванаестом правилу овог
сабора написасмо. Судивши се пред њима,
и будући осуђени, не могу никако пригово
рити против њихове пресуде, већ прихва
тити како пресудише. Јер, сабор исправља
незнање или неправду судија, а ова пресу
да се прихвата јер је тужитељ сам изабрао

. . .црквене судије, и ријечима и дијелима не-
порочне, и говори: ,,Нисам добро нити по
правди осуђен од њих", или неки други
приговор износи против свештеника коЈе Је
сам изабрао.

16. правило: епископи и презвитери и
ђакони да не буду редници и управитељи.
Чтец када поодрасте или да у брак ступа
или да прихвати уздржање.

Тумачење: Ово правило забрањује епи
скопима, презвитерима и ђаконима да најме
или откупе од бољара њиве или нека друга
имања како би, дајући мало, велики приход
од тога за себе сабрали, или да у бољарским
домовима буду управитељи или се старају
о нечему, као што то не дозвољавају ни 81.

правило Светих Апостола, трсћс правило
Четвртог васељенског сабора у Халкидону
и многа друга правила.

Чтсц који јс достигао узраст, ·,ј. од чет
рнаест година од рођеља, и ако хоће да буде
постављен за ипођакона, потребно му јс
понудити да или прије постављења узме
жену или да се обећа на дјевственост. Када
наврши узраст од 20 година, да се поста
ви, јер не приличи да се ипођакон поставља
прије испуњења 20 година по 15. правилу
Шестог васељенског сабора у Трупској па
лати. Послије постављења ни презвитер,
ни ђакон, ни ипођакон не може ући у брач
ни саживот. Једино је допуштено чтецима
и појцима да то чине по шестом правилу
Шестог васељенског сабора у Трулској па
лати.

17. правило: !\Лирик колико је неко
ме позајмио, или то исто или ТОЛИКО нека
узме. Ђакон који је постављен прије дваде
сет и пете године живота није ђакон. Чте

ци и појци народу нека се не поклањају. У
Мавританији Ситифенској свог старјешину
да имају због удаљености те земље.

Тумачење: flI<o неки клирик некоме не
што позајми, злато, пшеницу или нешто
друго, ништа више од тога нека не узи-

. .
ма, но онолико колико ЈС дао дужан ЈС и
примити. Ђакон не треба да се поставља
прије своје двадесет и пете године. Није
допуштено да се чтеци и ПОЈЦИ током
богослужења поклањају народу, нека не
буду под влашћу народа, тј. да не чине што
им заповиједају нити да воле задржавање
с њима. Мавританија Ситифенска нека не
буде под Митрополијом нумидијском јер се
налази далеко од ње, него је и тој области
допуштено да има свог митрополита.
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18. правило: ()110 што су на Сабору ис
правили Свети Оци нска онај који бива
постављен има на уму. Тијелу мртвога не
треба давати Причешће, јер оно нити једе,
нити пије. Презвитер, због незнања, нска
не крштава умрлог. По заповијести Сабора
У Никеји, сабор нека буде сваке године, и
нека митрополити сваке области пошаљу
двојицу или тројицу, или колико их изабе
ру, као чуваре мјеста.

Тумачење: Онај који треба да буде
постављен за епископа или презвитера ду
жан је оно што су Свети Оци заповиједили
на Саборима, тј. вјеру и све црквене запо
вијести, у уши своје примити од онога
који га учи и поставља, и нека обећа да ће
све то чувати, и тјелима умрлих нека не
даје Причешће. Господ је рекао: Прими
те и једите - како неко може умрлом дати
Причешће Божанственог Тијела и Крви,
кад мртав не може ни примити ни јести?!
Такође, да нико не крсти умрлог, јер не
разумност презвитера неће бити од помоћи
ономе који је по смрти крштен, јер није
крштен. Ови Оци, слиједећи Оце који су
били у Никеји, заповиједили су да сваке
године бива сабор у Кархидону, и да ми
трополит сваке области пошаље двојицу,
или тројицу или колико изабере епископа
умјесто свих епископа који су у области.

19. правило: tпископ који је оптужен
и позван на суд, два мјесеца може да одла
же и закасни ради неке нужде. Ако потом
не дође, нека је без општења. Ако оптуже
ни дође, а тужилац побјегне, нека буде без
заједнице. Ако је онај који тужи и сам опту
жен, нека не буде прихваћен.

Тумачење: flкo неко оптужује еписко
па, сабор епископа под којим је тај епископ

нска, а писмсно позове да дође и да одговор.
Ако прими грамату и у току мјесеца не дође,
спријечен нском нсизбјежном невољо ....
нека има '{а одлагање и други мјесец дана.
Ако и други мјессц прође упразно, и он на
суђење нс дође, нска буде одлучен док се не
исправи.

Насупрот томе, ако оптужени епископ
дође и тражи да се оправда од оптужбе која
је на њему, а клеветник се ниоткуд нс јавља
већ је побјегао, онда сам клеветник нска
прими одлучење. Због тога је потребно да
се тужитељи испитају о томе како вјерују и
какав Је њихов живот, па ако су сами опту
жени за нека зла, такви да се не примају
као тужитељи у вези са црквеним ствари
ма.

20. правило: Презвитеру који је опту
жен, шесторица најближих епископа и
његов као седми, да суде. Ђакону тројица
и његов епископ као четврти. Осталим кли
рицима Један епископ нека суди.

Тумачење: Ово је речено и у 12. правилу
овога сабора. Уколико буде нека оптужба
на презвитера, шест епископа нека му суди,
а са њима нека расуђује и његов епископ.
Ђакону тројица. а четврти нека је његов
епископ. Свим осталим клирицима који су
ниже од ђаконског чина, да им суди њихов
епископ за гријехе за које су оптужени.

21. правило: Клирици своју цјецу нека
не дају јеретицима и незнабошцима ради

брака.
Тумачење: Клирици ради брака своју

цјецу нека не дају јеретицима или незна
бошцима. Нека то не чине ни свјетовни

људи.
22. правило: епископи и клирици

јеретицима, чак иако су им сродници, ниш-
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та од свога нска не дарују. 111m1 да им до
битак стварају.

Тумачење: 6пискошrма и клирицима
доликује свој иметак даривати коме желе,
али (само) правовјерним хришћанима.
Јеретицима, чак и ако су им у сродству,
ништа своје нека не дају ни током живота,
ни послије смрти да им остављају, нити да
им на било који начин добитак стварају од
свога богатства.

23. правило: tшrскоп да не иде преко
мора уколико од старјешине своје области
не добије отпусну грамату за путовање.

Тумачење: Пи епископу, ни клирику не
приличи да иде далеко од своје Цркве без
допуштења и без отпусне грамате свога ми
трополита, као што заповиједају Сабори у
Лаодикији и Сардици.

24. правило: Пека се у црквама као бо
жански списи не читају друге књиге осим
оних правилима именованих. Правилима
именоване књиге Старог Завјета су: По
стање, Излазак, Левитска, Бројеви, Понов
љени закони, Исуса Навина, Судије, Рута, че
тири књиге Царства, двије књиге Дневника,
Јов, Псалтир, пет књига Соломона, двана
ест књига пророка, Исаија, Јеремија, Језе
киљ, Данило, Товија, Јудит, Јестира и двије
књиге Јездре. НовогЗавјета: четири Јеванђе
ља, једна књига Дј ела апостолских, четрна
ест Павлових Посланица, двије Петрове
Посланице, три Јованове, једна Јаковљева,
једна Јудина, Откривење Јована Богослова
која се на грчком језику назива Апокалип
сис.

Тvмачење: О књигама које приличи
поштовати у Цркви казује и 85. прави
ло Светих Апостола и 59. правило Сабо
ра у Лаодикији. И свети Атанасије Велики

набраја колико књига треба читати, и свети
Григорије Богослов и свети Амфилохије.
Поред ових књига, неке друге, лажно до
метнуте књиге од стране бсзбожника не
треба да се као свете читају у цркви. У1<0-
лико неки клирик такве књиге, унијевши
их, чита у цркви, нека се извргне, као што и
заповиједа 60. правило Светих апостола.

25. правило: ()ни који светиње дотичу
нека се одређено вријеме уздржавају од
жена СВОЈИХ.

Тумачење: Они који служе олтару, тј.
презвитери, ђакони и ипођакони, у вријеме
када треба да дотичу свештене ствари, и
примају и преносе Светиње и причешћују
се њима, нека се уздржавају од жена својих,
како би од Бога могли брзо добити оно што
ишту. Уколико тако не чине, да се лише
црквеног чина.

26. правило: Gтвари које су црквене,
нека се не продају. Уколико Црква нема
прихода ниоткуда, епископ по савјетовању
са свим епископима нека прода нешто. Ако
нужда не допушта да се чека савјетовање,

онај који жели да прода, нека позове сусједе
(епископе), Ако друкчије поступи, крив је
пред Богом и сабором.

Тумачење: епископима не приличи да
црквене ствари и имовину продају, јер је
то Божја имовина и зато није на продају.
Ако неки епископ има њиву или нешто так
во од чега нема добитка, а Црква је дугом
оптерећена или неком другом пошасти су
стигнуга, те пожели такво нешто продати
како би узевши новац дуг вратио или се
ослободио биједе, да то не продаје без до
говора са митрополитом и епископима КОЈИ

су у тој области. Ако због нужде која је
притисла нема времена да се посавјетује са

свима о томе што хоће продати, у крајњој
мјери нека себи најближе епископе 11030-

вс као свједоке да увиде напасти које су га
снашле, те да због њих имање продаје, и
они да потом сабор о томе извјесте. Уколи-
1<0 ово не учини, него својевољно изврши
продају, крив је и пред Богом и сабором, и
нека му је страна част његова.

27. правило: f1ко су презвитер или ђакон
У гријеху разобпичени, покајавши се нека
се не крсте поново, јер већ се избавио од
гријеха, нити да се, као свјетовни људи, по
ново постављају.

Тумачење: 'fколико је презвитер или
ђакон извргнут из чина због неког гријеха,
те се покаје због њега, не може, као
свјетовни човјек, поново бити постављен
да служи, али ни поново бити крштен како
би омио гријехе и чин презвитерски или
ђаконски поново добио, Једно крштење
свима исповиједамо.

28. правило: Клирици који се суде, ако
се жале на судију, нека не иду преко мора,
него нека се обрате к њима најближим епи
скопима и к своме. Ако то не учине, нека у
Африци не буду у заједници.

Тумачење: Свети Оци су све благољепно
сачували, па и то да се епископи, у вршењу
потребног, не оптерећују одвише. Запо
виједи овај свети Сабор који бијаше у
Африци, да ако клирици због неке кри
вице буду осуђени од својих епископа, и
мисле да нису праведно осуђени, нека не
прибјегавају преко мора к Римском папи,
или некима другима да се жале, него да се
пред оним епископима који су им најближи,
и по допуштењу свога епископа, оно што Је
међу њима исправи и разријеши. Уколико
оду преко мора или другцје негдје далеко,

нска не буду примљени у заједницу ниг.цј
у Африци.

29. правило: ?1ко се изопштени
причешћује, сам себе осуђује.

Тумачење: \."колико епископ одлучи пре
звитера или ђакона, а овај. прије него што га
он разријеши од одлучења дрзне се и слу-АСИ,
сам на себе наноси осуду, тј. извргнуће.

30. правило: Еоји ту-ми или којега туже,
ако се плаше насиља, нека изабере безопас
но МЈеСТО.

Тумачење: \"колико клирик ту-ми кли
рика за неку кривицу и плаши се да дође
на суђење да нс би претрпио неко зло од
стране помагача онога кога Је оптужио,
или обрнуто, (тј.) оптужени се боји помага
ча тужитеља свога, нека изаберу које хоће
мјесто ради своје сигурности rдје ће при
дошли свједоци моћи говорити и безбједно
на суђење доћи, да се не би или тужитељ из
страха суздржао 0,1 говора о кривици, или
оптужени побјегао од суђења и био осуђен
у одсуству.

31. правило: ћоји одбацује вишу част,
губи и ону коју има.

Тумачење: ilкo епископ свога клирика
препозна као достојног веће части и жели
да га, ради потребе Цркве, у њу узведе, а
овај не послуша, не ради побожности већ
из небриге, (тј.) ако је ипођакон, а епископ
га запази и због потреба жели га на виши
степен поставити за ђакона, или који је
ђакон на презвитерство га узвести, будући
да у његовој Цркви нема довољно ђакона
или презвитера. а не може да нађе подобног
за то и животом непорочна, и у ријечи ис
кусна, а тај неће да буде помјеран из чина у
коме служи, због непослушности и тај чин
да изгуби.
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32. правило: Којн прије постављеља
нема 1111шта. а по постављењу купи њиву.
да Цркви то ;щ. осим ако није нешто добио
од родитсља 111111 као чист дар. Такво нешто
нска њему припадне.

Тумачење: hојн прије епископства нису
. .имали СВОЈ иметак, или су клирици КОЈИ

су прије ступаља у клир били убоги, ако
послије постављења купише њиву или ви
ноград. то нека Цркви оставе. Јер, од цркве
ног прихода то стекоше. Ако су то стекли

I

као насљедство од оца и прадједа, или од
неког истинског и личног даровања њима
то нека њима припада, и нека тиме СВОЈОМ
вољом располажу. О овоме погледај 40. пра
вило Светих Апостола и 24. правило Сабо
ра у Антиохији.

33. правило: Презвитер без знања епи
скопа црквене ствари нека не продаје, нити
епископ њиве без знања читавога сабора.

Тумачење: Не приличи продавати или
поклањати црквена имања или њиве. Уко
лико је некаква нужда и епископ хоће да
прода њиву, нека то не чини без знања са
бора свих епископа области. Ако ли сам
такво што учини, себе поставља за кривог
пред Богом и сабором, нека буде лишен
своје части према 26. правилу овога Сабо
ра. Исто важи и за презвитера коме је епи
скоп повјерио да нешто уреди - без знања
свога епископа црквене ствари, било мале
или велике, да не прода.

34. правило: Пишта што је одређено
на сабору у Ипону28 не треба преправљати
или допуњавати, осим да се датум Пасхе
одређује током сабора.

Тvмачење: fазличити сабори у разли
чита времена били су по читавој Африци
прије овог сабора. Ови су сабори донијели
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своја правила и она су прочитана на овом
сабору. Прочитавши заповијести Сабора
у Ипопу, и увидјевши да су добро изло
жене, Свети Оци рекоше да нс треба тај
Сабор ни исправке ни допуне, осим да јс
потребно у вријеме сабора у Кархидо
ну да се објави у који дан кога мјесеца ће
бити Пасха, како се неки не би огријешили
оњу.

35. правило: епископи и клирици својој
дјеци прије утврђивања у добродјетељи
нека не дају на вољу.

Тумачење: епископи и клирици дужни
су чеда своја да чувају и уче страху Божјем,
и да их не испуштају из својих руку, нити
да их чине својевласним прије пуног узра
ста и прије утврђивања у добродјетељи и
владању.

36. правило: епископ и презвитер и
ђакон не треба да се поставља уколи
ко НИЈе учинио да су сви у његовом дому
правовјерни хришћани.

Ово правило је разумљиво.
37. правило: Потребно је приносити

само хљеб и вино помијешано са водом.
Тумачење: Ништа више од пречистог

Тијела и пречисте Крви Господа нашег
нека се не приноси на олтар када бива света
служба, но само хљеб и вино помијешано
са водом како нам је и Сам Господ предао.

38. правило: !)лирици и подвижници к
удовицама или .цјевственицама нека не од
лазе осим ако им епископи или презвитери
то не заповиједе. И тада нека не иду сами,
него презвитери и ђакони нека иду с њима.

Тумачење: Потребно је да удовице и
.цјевственице које су освећене и посвећене
црквеним обредом буду утврђене у све
му и без саблазни, и да нико од оних који

се старају о љима, ни клирици ни монаси
нити неко други од људи који чисто живе
нс улази к њима без заповијести епископа
и презвитера. Ако им је то и заповијсђсно,
и тада да их не посјећују сами, већ с онима
с којима су епископи и презвитери навикли
ићи к њима.

39. правило: Први епископ није начал
ник епископима, нити врховни епископ,
него се назива епископом прве катедре.

Тумачење: tпископски чин је један и
исти, и не каже се овајје савршен архијереј,
а онај је несавршен архијереј, већ су сви
епископи једнако архијереји, пошто су и
благодат Светога Духа једнако примили.
Епископ који је у митрополији, пошто има
прву катедру, назива се са додатком епископ
митропояијски, односно митрополит. Име
митрополија значи град мајка, а митропо
лит је епископ града мајке, тј. најстаријег
града у тој области.

40. правило: Клирик само уколико је на
путу, може ући у крчму. Другачије никако.

Тумачење: 'fколико је клирик у страној
земљи и нема другог чистог мјеста да се
склони и своје животне потребе задовољи,
и уђе у крчму да једе и пије, неће имати
запрећење. Да клирици својевољно улазе
у крчму забранило је и 54. правило Све
тих Апостола и девето правило Шестог
васељенског сабора у Трулској палати.

41. правило: flкo је неко обједовао,
Светињу нека не приноси.

Тумачење: Иако је Господ наш ученици
ма својим послије вечере Пасху предао и на
учио их служби Тајне, ипак по благословеној
ријечи не приличи нам да чинимо по том
образу, него да следујемо црквеном обичају
да јереј на таште, тј. прије него што једе,

стаје у олтар и Светиље приноси, односно

свету службу врши. Они који ес желе при
честити светим Даровима, такође на таште
да их узимају, О овоме погледај 29. прави
ло Шестог васељенског сабора у Трулској
палати.

42. правило: \,пископ и клирици нска
не праве пир у цркви осим ако, по крајњој
нужди, странствују. Ово ес односи и на
СВЈе'ГОВНе људе.

Тумачење: Gвсштене домове 11е прили
чи претварати у обичне (домове) и небри
гу имати о њима. Стога. у њима не треба
јести и трпезу постављати како и казује 28.
правило Лаодикијског сабора, осим када
(неко) путујући туда наиђе, па ра.111 непо
годе кише и снијега уђе у цркву да ту буле.
немајући нигдје никаква обитавалишта.

43. правило: Ономе који се каје за гријехе
епископ даје запрећење. Презвитер без
воље епископа, ни у случају нужде, пека нс
разрјешава онога који се каје.

Тумачење: tпископи. који од Бога
примише власт да везују II разрјешују.
заповиједају запрећења према броју гри
јехова и према обраћењу онога који ес за
гријехе каје. Презвитер, без допуштења
епископа, не може ни увећати ни смањити
запрећење, нити разријешити оне који се
кају и који су под заповијешћу, нити их
удостојити Божанствених Дарова чак ни
ако је епископ одсутан.

44. правило: ћоја због цјевственостн оде
од оца нека буде предата часним женама.

Тумачење: 6пископи треба да
. .промишљају о светим цјевственицама, и

да брину о онима које од својих отаца оду,
предајући их на старање пречасним жена
ма како би ове живјеле заједно са њима. О
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овоме је речено у шестом правилу овог Са
бора.

45. правило: Који због болести не могу
давати за себе одговор на светом крштењу
биће крштени када својевољно дају
свједочанство.

И глумац када се обрати нека се прима
међу оне који се кају.

Тумачење: Ономе који се крштава прили
чи да благодат на чула прими, и да разумије
оно што буде тајно упитан и да одговори
на исто. Ако неко онога који због болести
не може одговорити, упита жели ли да се
крсти, нека буде крштен када сам узмогне
одговор дати, и у болести посвједочи по
својој вољи. Треба знати за онога који је за
иста болестан а тражи да се крсти, и остаје
при ТОЈ жељи.

Свако ко је сагријешио и каје се, нека
буде примљен међу покајнике, чак иако је

1 глумац, плесач, музичар, забављач или неко
ко сличан живот има.

46. правило: Gтрадањасветихмученика
достојно Је читати на дан помена њиховог
страдања.

Тумачење: У 24. правилу овога Сабо
ра Свети Оци су набројали књиге Ста
рог и Новог Завјета које приличи чита
ти у црквама. Друге књиге осим наведе
них забранили су читати, но сада књигама
које су поштоване прибројаше и По.мене
страдања светих мученика као достојне
да се на молитвеним поменима читају

47. правило: Који су као дјеца крштени
од донатиста, па се обрате к Цркви, не тре
ба им ускраћивати било шта.

Светиње као што приличи, само прије
јела да се приносе.

Тумачење: Донатисти јесујеретици који

су од извјесног Доната у Африци прими
ли основу јереси. Тај Донат им јс предао
обичај да у вријеме када се треба причести
ти у рукама држе некакву кост, да је потом
цјеливају и онда да се причесте Светим Да
ровима. Који су од ових јеретика крштени
као дјеца, ако се правовјерној вјери обрате и
прокуну са свимјересима и својујерес, неће
имати штету због заблуде својих родитеља,
и у свештеничку службу могу ући.

Свете тајне не треба приносити пос
лије обједа, тј. јереј након јела служ
бу у цркви нека не твори, него прије јела,
на таште Дарове да приноси. Неки су
држали обичаје примљене од старих да
послије обједа чине Божанствену служ
бу, чак ово чинише на Велики четвртак
Господње вечере, имајући за оправдање
да је Господ наш Исус Христос послије
вечере тајну службу предао својим учени
цима. О овоме је написано и у 41. правилу
овога Сабора.

48. правило: Друго крштавање, друго
постављење и прелазак епископа нека не
бива.

Епископ Кресконије који је од СВОЈИХ

људи одступио и скочио на катедру
Кенејске Цркве, будући да не одступи при
запрећењима црквених заповијести, вла
стелинском руком бијаше онемогућен.

Тумачење: Ко је крштен од право-
. .Вјерних или Је постављен у свештенички

чин, друго крштење или друго постављење
нека не прима. Исто тако, епископ из свога
града нека не прелази у другу епископију
јер то забрањује ово, као и друга правила
различитих сабора. Овај споменути епи
скоп Кресконије оставио је своју Цркву
и област, и узишао на престо Кенејске

Цркве. Иако су га много пута браћа
његова епископи и саслужитељи братски
савјетовали да исту напусти и врати се у
своју Цркву, он их није послушао, те их
је натјерао да, и не желећи то, приступе
кнезу те области, па га тај властелин са
престола сведе.

49. правило: illaњe од тројице епископа
није довољно за постављење епископа.

Тумачење: \'колико је то могуће, сви
епископи једне области по заповијести ми
трополита треба да се окупе на постављењу
епископа. Ако због нечег неодложног
то није свима могуће учинити, потреб
но је да се окупе најмање тројица. Нека
у одлучивању учествују и епископи који
нису дошли, сложивши се путем грамата:
И нама је угодан онај кога ви поставите,
браћо u саслужитељи.

50. правило: tпископ бива иза
бран између тројице. Ако неслагања и
противрјечења буде о изабраном, нека буду
позвана друга два епископа и нека они о
њему испитају, па ако се испостави да је
чист од клевета, нека буде постављен за
епископа.

Ово правило је разумљиво.
51. правило: На годишњем сабору у

Кархидонској Цркви нека се објављује дан
Пасхе.

Тумачење: На сабору који сваке го
дине бива у Кархидонској Цркви нека се
обзнањује датум Пасхе. Ово заповиједа и
34. правило овога Сабора.

52. правило: Gагласно ономе штоје одре
дио Сабор у Ипону, у вријеме годишњег са
бора да буде посјећена свака област.

Тумачење: Па сабору који бива сваке
године у Кархидону заповиједише Свети
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Оци, слиједећи заповијести Ипонског са
бора, да све цркве које су у свакој области
њихови епископи надгледају и посјећују.
Ако се у њима нешто не ради добро, нека
исправљају, а њихова питања у вези пра
вила. због своје неразумљивости или
двосмислености до сада неразријешена,
разрјешавају и разумљивим ријечима
објашњавају.

53. правило: Еоји је од сабора позван и
не одазове се, него се узда у своје мноштво
(људи) а не у љубав браће, треба да буде си
лом властеле лишен своје части.

Тумачење: Еоји туђе жели, такав ће
претрпјети и губитак свога. Зато, ако неки
епископ или презвитер к себи привуче
људе туђе области, и убједи их лажљивим
ријечима и ласкањем да одступе од епи
скопа под којим је област и поставе њега
за учитеља и наставника, ТЈ. епископа, ако
га због тога сабор позове на суд да одгово
ри онима који причају на њега, а он због
тако нечег неће да дође, пренебрегавајући
братску љубав и уздајући се у бројност на
рода, он треба да буде влашћу кнеза лишен
и своје Цркве.

54. правило: Јулијан је Епигоновог
чтеца поставио за ђакона. Ако га не преда
његовом господару, биће богатији за осуду
над својом самовољом.

Тумачење: Готово на сваком од сабо
ра одређено је да ни један међу епископи
ма себи не прима нити чини својим туђег
клирика без допуштења епископа коме овај
клирик припада. Стога је и овдје одређено
да епископ Јулијан, који је примио туђег
клирика, тј. чтеца епископа Епигона. и по
ставио га за ђакона, овога треба да врати у
његову цркву гдје је раније био прибројан
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клиру, Ако 11с хтједпс да га врати, нска буле
одлучен по 20. правилу Сабора у Халкидо
ну, као противник правилима и помоћник
својој вољи. Тако/Је, и 17. правило Шестог
васељенског сабора у Трулској палати гово
рн о томе дп онај који прими туђег клири
ка и постави га за ђакона или презвитера,
свргава се заједно са рукоположеним.

55. правило: Некаје Кархидонском прво
престолнику допуштено да оне које хоће
поставља за старјешине Цркава, па и ако
је то нечији једини презвитер (а) достојан
старјешинства. Јер, један епископ може по
ставити многе презвитере, а онога који је за
епископство способан, тешко је пронаћи.

Тумачење: Овај је Сабор помјесни, а
не васељенски, и заповиједа шта прили
чи држати у Кархидону. Аврилиј, Епископ
кархидонски, сљедујући правилима, није

/ желио без сагласности епископа узети
његовог клирика и прибројати га клиру
другога града или поставити за еписко
па. Такође, плашио се да неки од еписко
па који су под њим неће послушати да
дају неке од својих клирика како би били
прибројани клиру другог града у коме је
оскудица у презвитерима и ђаконима, или
ако су достојни тога у епископски чин да
буду постављени.

Сабор је ово размотрио, и сви Оци пре
судише да је Кархидонски првопрестол
ник овлашћен, будући да на њему лежи
старање о тамошњим Црквама, да од епи
скопа који су под њим кога клирика нађе
достојна да управља Црквом узме и поста
ви. Чак и ако неко нема много презвитера,
но само једнога, а он га запази као подесна
за епископство, без ометања нека га поста
ви, будући да није лако пронаћи онога који

јс погодан за епископство, а један епископ
може многе поставити за презвитере.

56. правило: flкo нска област хоће да
има свог епископа, по вољи онога КОЈИ

власт има и по заповијести његовој нека
буде. Постављени да не насрће на друге об
ласти.

Тумачење: Одређено је да се у свакој об
ласти без сагласности митрополита нигдје
нико не поставља за епископа. Такође, ни у
неком селу, ни у малим градовима, у којима
је и само презвитер довољан да подучава,
епископа не постављати док се ту не умно
жи народ, и област постане достојна назва
ти се епископијом, Ако у некој области, у
којој прије није било епископа, на молбу
људи и вољом митрополита који има власт
над том облашћу буде постављен епи
скоп, нека напаса само те људе којима је
постављен за епископа, и да се не шири на
другу област.

57. правило: Због оскудице, они који
су као дјеца крштени од донатиста, ако се
покају и прокуну своју јерес, а по свему
другом буду достојни, нека буду клирици.

Тумачење: Који су још као мала дјеца и
ништа не разумјевајући крштени од стра
не донатиста, и својевољно ништа нису
сагријешили, уколико, обративши се, своју
јерес прокуну и приступивши Саборној
Цркви почну живјети непорочним живо
том, нека уђу у свештеничко достојанство,
будући да је оскудица у клирицима у
Афричкој земљи.

58. правило: Остаци идола нека потпуно
буду уништени.

Тумачење: Пошто је отјерана идолска
лаж, и правовјерје просијало и побожност
ојачала, нека из темеља буду искоријењени

идолски храмови, и ништа што би
саблажгьавало људе нека не остане од њих,

59. правило: Клирик којије донио пресу
ду, ако није по вољи, нека не буде позван да
о истој ствари свједочи на суду. Не може се
свако црквено лице доводити за свједока,

Тумачење: flкo се нека два супарника
пред неким клириком изволе судити, и раз
лог спора објаве пред њим, и затим, поже
ливши, одбаце његову пресуду, и оду да се
суде на суду њима погоднијем, за свједока
не могу доводити оног клирика пред којим
су се већ судили. Њему је то забрањено за
коном, и не приличи њега принуђавати да
невољно свједочи, јер ко свештену службу
обавља не треба невољно да свједочи. Дру
го, о оном предмету за који су га оба парни
чара изабрала за судију, судији је забрањено
свједочити.

60. правило: Нека се прекине са
јелинским пировима због њихове безобраз
ности, и зато што многе хришћане привла
че, и бивају у дане спомена мученика.

Тумачење: fuуди су из прошлости
наслиједили обичај да се окупљају на на
рочитим мјестима или око цркава у спомен
на свете. Окупљајући се, мушкарци и жене
праве пирове и, опивши се, плешу срамно и
друге недоличне ствари чине. То су обичаји
незнабожачких прелести. Од сада, ово пра
вило не дозвољава да се на светим мјестима,
на којима бивају помени мученицима, нити
на другим мјестима, то дешава, већ пот
пуно забрањује таква пировања, јер многе
хришћане привлаче и воде у погибељ.

61. правило: Нека се нецјељом и праз
ницима позоришта не окупљају.

Тумачење: ◊вака недјеља се прославља
као дан Васкрсења Христовог, а дани

Господњих празника слобода су хришћана.
Јер, у те свијетле и свете дане хришћанима
доликује да се сабирају у цркви, тс у такве
часне дане не приличи организовати позо
ришта или трке коња или било каква друга
такмичења.

62. правило: 1,лирик који јс осуђен од
стране свога епископа ни од кога другог не
треба да буде штићен.

Тумачење: flкo је неки епископ свога
клирика осудио због гријеха и овај сматра
да је неправедно осуђен, нека тражи ла му
се суди пред сабором свих епископа. Нико
од световне властеле не може таквог шти
тити.

63. правило: Који се одрекао живота
глумца, и прешао на трудољубив живот,
нека се поново првоме не враћа.

Тумачење: Забављачи, гуслари, свирачи
или глумци који су одбацили такав начин
живота и прихватили се љепоте хришћан
ске вјере, нека се не присиљавају да опет
старо чине. Неки бијаху записани као знал
ци таквих смјехотворстава, и бијаше им те
рет то обављати.

64. правило: Од цара је потребно тражи
ти слободу за оне који су у Цркви.

Тумачење: У то вријеме био је на снази
закон да су робови слободу добијали једино
од царског пријестола. Оци овога сабора се
договорише да упуте повјеренике ка цару,
како би замолили да се тим законом не по
ништава ослобођење које бива у црквама.
но да се да јавно овлашћење да робови у
црквама примају ослобођење.

65. правило: €пископ Екитије, КОЈИ

је одавно осуђен вољом свих епископа,
и чини бестидна дјела везана за црквено
устројство, непријатељ је.
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Тумачење: Спископ којије оптужен због
гријеха II извргнут из чина, уколико мис
ли да јс то неправедно учињено, дужан ЈС
11заћ11 пред велики сабор, али не може бес
тидно и господарски насиље вршити да би
опет архијерејство стекао. То није ништа
друго до противљење црквеном устројству.
Ово учини Екитије, Епископ ипонске ка
тедре: након изнесене пресуде еписко
па против њега и по извргнућу, бестид
но се опет упињаше да има архијерејско
достојанство. Осуђен је као противник
црквеног устројства.

66. правило: Потребно је кротко и мир
но приближавати се и бесједити донатисти
ма, иако се сами одсијецају од Цркве, не би
ли се, пости.цјевши се од многе кротости,
из ропства обратили.

Тумачење: ~ ченицима кротког и мирног
Христа доликује да имају велику бригу о
онима који су одступили од Саборне Цркве,
и да настоје на сваки начин, са кротошћу
и дуготрпљењем, да се они поново окупе
и сједине са Саборном Црквом. Не треба
само своје спасење тражити а за друге не
марити. Због тога, Сабор је одредио да се и
донатистима, који су се о.цјелили од Тијела
Господњег и везани су заблудом, приступа
и бесједи са кротошћу, и да их треба моли
ти да оставе прелест и препознају истину,
не би ли их љубав и кротост оних који их
моле постидјела, па да се врате од ђавољег
ропства.

67. правило: Потребно је саборним
rраматама молити властелу да помогну
заједничкој мајци - Саборној Цркви у ства
рима у којима је епископско достојанство
презрено.

Тумачење: Који се не повинују ријечи
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и одредбама правила треба да буду
исправљени руком властелина. Због тога,
дакле, и Оци овога сабора расудише да јс
долично писати афричкој властели, и моли
ти их да буду на помоћ заједничкој мајци
Саборној Цркви у стварима које епископи
свештеничком влашћу не могу исправити,
све до сада презрени од Јеретика и од непо
корних Вјерника.

68. правило: 1'0оји према паган
ским обичајима чине пирове, нека буду
искључени.

Тумачење: .Вјерник са невјерником нема
ничега заједничког. Због чега, онда, по не
знабожачким обичајима правимо пирове?
Вјернима да их праве није допуштено.

69. правило: I\оји су рукоположени од
стране донатиста, иако од Римског сабора
нису прихватљиви за свештенство они КОЈИ

' .су се покајали, ипак нека се прихвате КОЈИ

дођу ради исправљења, будући да је добро
да се сви спасу.

Тумачење: Овијеретици, донатисти, уко
лико су постављени својима за епископе,
или ђаконе или презвитере, када притекну
к правовјерној вјери и своју јерес прокуну,
допуштено имје да своју част имају и у свом
чину да пребивају, и нека буду прибројани
клиру Саборне Црквејер у Африци је вели
ка оскудица у свештеницима.

70. правило: G-вима је по вољи да се
међу донатисте пошаљу молебници да
проповиједају мир и сједињење уколико се
обрате на правовјерје.

Тумачење: Ови Свети Оци изволише не
само да се примају донатисти који својом
вољом прилазе Саборној Цркви него по
слаше к њима посланике, да замоле и
проповиједају мир и сједињење с њима од

свих Цркава, ако се покајавши преобрате
на правовјерје.

71. правило: Спископи, презвитери и
ђакони од својих жена да ес удаљују. Ако то
не чине, црквеног чина да су лишени. Оста
ли клирици нс приморавају се на ово, али
обичаји нека се сачувају.

Тумачење: ()во правило заповиједа
свим редом епископима и презвитерима
и ђаконима да се у одређено вријеме не
приближавају својим женама, тј. у вријеме
чреде" када треба да предстану олтару, и
дотичу се светиње. Дванаесто правило Ше
стог Васељенског сабора у Трулској палати
не допушта епископима да по постављењу
у епископство живе са својим женама, како
људима не би правили саблазан и споти
цање. Тринаесто правило истог Сабора
заповиједа да се презвитерима и ђаконима
када треба да буду удостојени постављења
не тражи да обећају да ће напустити своје
жене, као што чини Римска Црква, већ да
живе са својим женама и у одговарајуће
вријеме да се не лишавају приближавања
њима. Ова правила се држе, и у њима Црква
пребива и управља се до данашњег дана.

72. правило: Не приличи ни једном епи
скопу оставити властну катедру и на другу
се преселити, и бринући се о својим ства
рима да буде немаран о свом престолу.

Тумачење: Не само да је различитим
правилима забрањено епископу да прелази
из града у град, већ није допуштено ни да
остави стару епископију, у којој је од иско
на пријесто његове Цркве, и у другу Цркву
његове области да пређе и част оне на ову
пренесе.

Правило недопушта ни да се својим особ
ним стварима бави преко потребе, као што

забрањује на буде немаран за поучавање и
бригу о своме народу.

73. правило: ()нај који је у нсдоумиuи
да ли јс или није крштен. пожељно је да се
крсти како га сумња не би лишила божан
ственог очишћења.

Тумачење: Крстити некога други пут ако
је већ крштен од стране правовјсрних раз
личита правила забрањују, осим ако он није
био крштен од нечистих јеретика јер јс
њихово крштење прије оскврњење него
очишћење. Али, уколико неко 0.1 право
вјерних сумња и двоуми да ли је крштен
или није, а није тога могао бити свјестан
. .Јер се то догодило у његовом дјетињству, и
нема никога поузданог који би посвједочио
истинито да је крштен, таквога треба без
било какве сумње крстити како се не би
због размишљања лишио божанственог
очишћења.

74. правило: rгодио бијаше да дан свете
Пасхе буде обзнањен у дан годишњег сабо
ра, у десети дан септембарских календи.

Тумачење: fазличнтим правилима ово
га Сабора ово је заповијеђено, односно да
се дан свете Пасхе објављује на сабору који
у Африци бива сваке године прије десетих
календи септембра, а то је 21. августа.

75. правило: Одређеноје да епископ који
је дат људима ради смиривања због неког
дјела или раскола не држи катедру КОЈОЈ ЈС
заступник, но по једној години поставити
(новог) епископа. Ако не, да буде назначен
други епископ заступник.30

Тумачење: flкo након што умре епископ
у неком граду а људи устану једни против
других, подијеле се на два раскола, и борбу
подигну међу собом, па од сабора буде по
слан неки епископ да их као заступник сми-
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ри, 011 не треба да има престо града коме је
дат за заступника, него дп се потруди да у
току једне године заустави метеж и умири
људе, 11 убјсди нх да приме себи епископа.
Уколико за годину не може учинити никак
ву корист људима, нека на његово мјесто
дође други заступник.

76. прав11Ј10: Да епископ не би био узне
мираван, нека постоје црквени браниоци
(екдици).

Тумачење: 'f'боги од силника често зла
и неправде подносе, и због тога припадају
епископима и додијавају им, молећи да
им се помогне. Изволише (због тога) Оци
овога сабора да цара замоле да, уз дого
вор са епископима, изабере и постави цр
квеног браниоца, који ће се противити
насиљу и мучитељству богатих, и штитити
убоге од њиховог насиља. Црквени заштит
ници су казнитељи црквени. Тако ће епи
скопи пребивати неузнемиравани.

77. правило: Који не долазе на годи
шњи сабор, ако то није због тога што их је

. , .
невоља спријечила, довољно им Је да имаЈу
заједницу са својим Црквама.

Тумачење: 1fколико епископ било које
области не дође на сабор који бива једном
у години, нити старошћу, нити болешћу,
нити било којом другом тешком нуждом
онемогућен, него због љености или не
бриге то учини, сабор одређује да се та
кав братски поучи. Ово правило одређује и
вид поучавања: заповиједа браћи епископа
да немају заједницу с њим нити да служе
с њим, него само да има заједницу унутар
СВОЈИХ цркава и да у њима служи.

78. правило: ffко Кресконије епископ
који је граматом позван на сабор не дође,
нека зна да ће пресуда против њега бити из-

речена.
Ово правило јс разумљиво,
79. правило: Оци овога сабора изволи

ше да послије осуде и извргнућа Екитија,
по молби свих епископа, поставе еписко
па у Ипону, тс да им се никако нс омета
постављање епископа, на корист Цркве која
толико дуго времена бијаше остављена без
епископа.

Ово правило јс разумљиво.
80. прав11Ј10: !\Лирик који је изобличен у

гријеху, ако каже да ће се поправити, нека
се те године поправља, Послије године нека
се не прима.

Тумачење: \f'колико неки клирик буде
оптужен за гријех и ако већ осуђен стоји
пред судом говорећи: Сачекајте .11е, још
се могу оправдати и показати себе неви
ним, дужан Је потрудити се да се оправда
током те године. Послије тога ниједна ријеч
оправдања нека не буде прихваћена пред
тим судом, него је осуђен. Ако жели да
изађе пред велики сабор, нека то учини те
године, послије одлуке првога суда. Након
тога оправдање неће бити примљено.

81. правило: llojи прима некога из
туђег манастира и постави га у клир или
за игумана у свом манастиру, нека није у
заЈедници.

Тумачење: Uрнорисци једне области
нека се покоравају вољи тамошњег еписко
па, и нека подносе у манастирима у којима
су пострижени, и не напуштају их, осим
ако се деси да им епископ неког града под
којим они нису, ради неке велике потребе
заповиједи да изађу, тј. да постави негдје
игумана, или нешто слично изврши.

Као што четврто правило Сабора у Хал
кидону заповиједа, ако неког монаха из

манастира туђе области епископ прими, и
клириком учини, или га постави за игумана
манастира у својој области, такав нека ни са
својом браћом епископима нема општења
110 само у својој Цркви да служи и са својим
људима да општи.

82. правило: tпископ који јеретицима
или незнабошцима остави насљеђе нека
буде проклет.

Тумачење: Јеретицима је и по Град
ском закону забрањено да од хришћана
ишта узимају, ни по завјештању насљеђа,
ни полог да примају. Ако они буду
насљедници имовине неког епископа,
који умирући њих остави за насљеднике
свог богатства, па и ако су му сродници,
ништа неће примити од тога што им је
остављено, но јавни поборник31 који купи
царске порезе од народа нека узме све што
им је остављено. Епископ или други кли-

. .рик КОЈИ њих упише као насљеднике своје
имовине, тако да то насљедници слушају,
нека буде проклет.

83. правило: За робове који су у Цркви
нека се тражи помиловање од цара.

Тумачење: fобови који су због неких
почињених кривица прибјегли Цркви при
маху ослобођење од епископа који су их
сматрали за праведне. Њихов господар по
кушава да их опет у ропство привуче. Ово
Оци изволише поменути цару.

84. правило: fl\ртвенике који су у селима
или у њивама или у виноградима, у којима
не леже мошти светих мученика, но само
праве јавни метеж, и они жртвеници КОЈИ

због привиђења и од лажних откривења
бише направљени, сви нека буду раскопа-

ни.
Тумачење: iИолитвени домови, тј. цркве

које су без сагласности и молитве епископа
саздане и у које нису ни положене мошти
светих мученика. нису освештане. Због тога
такве цркве саздане по пољима, њивама.
виноградима без вољс и без молитве епи
скопа, и без полагања светих моштију, ако
је могуће, треба да се поруше, Уколико ме
теж народа спречава да то буде, погреб
но га је уразумити да у њима не чини не
ред, ни гозбе незнабожачке. ни бјесовска
плесања, Такође, треба да буду уништене
и цркве саграђене на основу сновиђења и
лажних откривења, јер ђаво. који је тама. у
привиђењу се у свјетлост претвара, и под
изговором богобојажљивости вара човјечје
душе.

85. правило: Остаци идолослужења
да се истријебе, били они извајани, или у
Мјестима неким, или жртвеницима. или у
луговима, или у дрвету.

Тумачење: Не треба само идолске хра
мове рушити и истребљивати, и црквишта
њихова раскопавати него и ако су неки оста
ци идопоспужења остали у неким мјестима,
или у насељима, или у шумама, или ГЦЈе на
дрвећу,јер све то поштују незнабошци. Они
који одлазе тамо и служе тамошњим идоли
ма, (само) привидно су били отјерани. Ако
се појави такво мјесто или нешто врачар
ско, нека се истријеби у потпуности, тако
да ни траг од тога не остане.

86. правило: Оци сабора су одлучили да
грамате са Сабора треба да буду написане и
потписане од стране Кархидонског еписко
па у име свих.

Тумачење: Први епископ цркве у Афри
ци је епископ Кархидонске Цркве, те тако
Оци Сабора одлучише да потребне сабор
ске грамате, које треба да буду послате вла-
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стима по Африци због допатпста, или не
кима другим, у име свих пише и потпише
Кархидонски епископ. Ово је учињено због
тога што није једноставно и тешко је бре
ме да ес, када буде било потребно слати
грамату цару и бољарима, сви Оци Сабора
сабирају ради потписивања.

87. правило: Да себе не поштујеш више
од онога који јс био прије тебе, но да (га)
слиједиш. Којн презире оне испред себе и
сам ће бити презрен.

Тумачење: У тадашњој Африци и у дру
гим земљама правовјерни епископи нису
имали никакве разлике у части престола
него су сви билиједнаке части. Епископ који
је раније био постављен биоје поштованији
од онога који је постављен касније, и по
мјесту, и по расуђивању о канонима и у
одговорности часнији бијаше, и тако ре
дом, пратећи године својих постављења. У
земљи Африци, онај који није чувао овакав
поредак, него се гордио и узносио и прези
рао старије од себе, заповиједише Оци да
буде презрен од цијелог сабора.

88. правило: Како је Куодвулије против
нику који му је тражио да изађу пред наш
Сабор најприје обећао да ће изаћи, а послије
рекавши: ,,Тешко ми је", отишао, нека буде
без општења док се ствар не оконча. Непра-

. .ведно Је извргнути га приЈе осуде.
Тумачење: Пе приличи брзо епископа

извргнути, ни због каквог разлога. Ако је
Куодвулије, епископ града Кентиријата, и
обећао супарнику којије то од њега тражио
да ће се судити пред овим Сабором, а потом,
рекавши: ,,Тешко ми је пред овим сабором
судити се", отишао, нека буде без заједнице
док не добије пресуду и док се оптужбе
против њега не окончају, јер неправедно је

да било 1<0 буде извргнут из достојанства
прије осуде.

89. правило: еабору бијаше по вољи, у
вези Максимијана, Епископа магспског; да
пошаље грамате и љему, и људима тог гра
да, да он изађе из епископије, а они да себи
нађу другог епископа.

Ово правило је разумљиво.
90. правило: 1,оји је постављен у Аф

рици треба да носи са собом грамату испи
сану руком епископа КОЈИ га Је поставио са
временом и даном, и име војводе.

Тумачење: ()во су Оци заповиједили како
не би било никаквог противрјечења међу
епископима о постављењима, који је међу
њима прије а који касније постављен. Стога,
епископи у Африци треба да постављаном
дају грамату својом руком написавши да
они постављају епископа, казујући и које

. .године и кога Мјесеца и у КОЈИ дан, и при
ком властелину бише постављени.

91. правило: Уколико је неко једном у
цркви читао књиге, не треба да буде при
ман у клир друге цркве.

Тумачење: Gви сабори забрањују при
мати туђег клирика. Ако је клирик и (само)
Једном читао свештене књиге народу у
цркви, ни таквоме није допуштено да буде
примљен у клир друге цркве.

92. правило: Gваки епископ града тре
ба да се састане са вођом донатиста у свом
граду, или да и сусједа (епископа) поведе на
састанак с њима.

Тумачење: Божанствени Оци су
настојали да Саборној Цркви присаједине
донатисте који су се на зло одвојили од
ње. Не престајаху да их моле да одступе
од својих старих прелести и приме истину.
Изволише да је и ово прикладно - да сваки

епископ свога града и сам оде старјешинама
донатиста, или и другог, оближњег епи
скопа са собом поведе, и оду заједно да се
с љима састану, и каже им шта је у овом
правилу јасно написано. Ако не послушају
тако замољени, нека царском влашћу буду
изгнани из цркава у које уђоше.

93. правило: Нека донатистима ово буде
речено:

.Желимо да се зарадујемо због вашег
исправљења. Заповијеђено нам је да и они
ма који не желе да буду наша браћа кажемо:
'Браћа нашајесте!' Због тога се и састајемо с
вама и напомињемо да ако мислите да имате
неко оправдање у ријечима, изаберите му
жеве који их (те ријечи) знају, и назначите
мјесто и вријеме када ће доћи и бесједити
с нашима, како би се свако противрјечење
разријешила. Ако нећете - за невјерје ваше
нека се зна."

94. правило: Јјареви што су у побож
ности рођени и у вјери васпитани дужни
су руку пружити Црквама, као што, када
Павле замоли, рука војничка разруши
једнодушност безаконих.

Тумачење: Помоћ и савезништво по
божних царева Цркви су увијек потребни.
Цареви су дужни да им то дају, јер су за
штитници вјере, како не би биле вријеђане
од јеретика, или од безобразних људи биле
надвладане. Јер, када се заклетвом догово
рише безакони Јевреји да Апостола Пав
ла убију у цркви, војничка сила разруши
њихову једнодушну одлуку.

95. правило: Оци Сабора изволише гра
мате послати властели да се побрину око
пружања помоћи у изгнању донатиста.

Тамо гдје је општа потреба, да се пошаље
грамата господарском престолу, и нека буде

сабор тамо гцје јс пригодно: ако нису општ
потребе, у својим областима века сазивају
сабор и суде се.

Тумачење: Да у свакој области сабор
буде сваке године, на коме ћс ес окупљати
епископи, и сва црквена питања која они
,-оуду имали да се према правилима потраже
и разрјешују - то и овај Сабор заповиједа.
Али, да се из свих области које су у Аф
рици епископи стичу у нско мјесто и праве
заједнички сабор, а да не буде (у питању)
заједничка ствар ради које су дужни доћи
- то не допушта ради труда прелажења :Ј.У
гог пута. Када буде нека општа потреба
ради које бива заједнички сабор, дужни су
сви епископи послати грамату управитељу
првог престола, и гдје он изабере погодно
мјесто за окупљање, ту нека се саберу.

96. правило: h.ада је један од оних који
су у спору незадовољан решењем, тада ако
обојица одлуче да изаберу судију, нека се
отада не жале на пресуду.

Тумачење: Градски закон тако учи о
судијама изабраним (од стране парнича
ра), да се другачије не окупља изабрани
суд ако претходно не упита оба парничара,
говорећи: ,,Сами изабрасте да вам судимо.
Ако један од вас не прими нашу пресуду,
толико злата да да супарнику своме који је
примио нашу пресуду." Рекавши обојица:
,,Нека тако буде!", и положивши толико зла
та између себе, тако се суде. И, ако неки од
њих неће да се умири пресудом судије кога
је изабрао, узевши злато нека га да супар
нику своме који је прихватио његову пре
суду и умирио се. Они нису принудно при
хватили његово суђење, већ је то по вољи
њиховој. Због тога градске судије његов
суд не разматрају (поново), будући да осим
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њиховог суда може онај којн јс незадовољан
одлуком. поменуто злато давши, от11l111 от
уда.

И ово каже Градски закон. да ако је судија
подобан обојици парничара. односно срод
ник, 11 према овлашћењима може им судити.
нска такав нс буде изабрани судија. Прави
ла нс заповиједају тако него ако су оба пар
ничара епископи или клирици, и изаберу
неке од епископа за изабране судије, и пред
њима се желе судити. онај који буде осуђен
ако неће да прихвати пресуду од њих, те
другдје ес жали, нека не буде прихваћен,
већ да му буде према пресуди, иако му није
по вољи. По нашем мишљењу, разлог због
кога није дозвољено жалити се на њихову
пресуду тражећи поновни суд, написан нам
је у петанестом правилу овога сабора.

97. правило: Нека од цара буде измољен
преговарач, тј. помоћник у заступању за
црквене послове, који искусно умије шти
тити ствари Цркве, и као свештеници лако
извјештавати о ономе што се догађа.

Тумачење: И опет изабраше Оци сабора,
као и у 75. правилу што бијаше угодно, да
моле од цара да их овласти за постављање
црквених бранилаца (екдика) у Цркви, који
су казнитељи и судије. Имајући само ту
службу и умјешност, штитили би црквене
ствари, и као свештеници противили ономе
што се буде збивало. У многим случајевима
би могли улазити у суднице, и извјештавати
цареве о томе, и од њих помоћ примати.

98. правило: Они који никада нису има
ли свога епископа нека замоле да га имају.
Ако сабор епископа те области и најстарији
епископ не заповиједе и напишу по вољи
тог епископа у чијој је власти та Црква,
другачије неће добити.

Тумачење: f1ко јс нски предио под епи
скопом, 11 народ тог предјела пожсли да
постави засебно свога епископа, нека не
буду одмах услишени, већ разматраљем
цијелог сабора. Тада, ако митрополит тс об
ласти и сви епископи КОЈИ су под њим, ло
допуштењу тог епископа под којим је пре
дио одлуче и напишу, нека им се постави
епископ.

99. правило: Они од донатиста који се
обраћају нека имају своје епископе, иако
их нису вољом сабора добили. Послије
смрти епископа, ако неће новог на његово
мјесто да поставе, нека се присаједине
другом. Долично је да епископи који су се
обратили пре сједињења владају људима
којима су владали. Након царског указа о
сједињењу свака Црква нека сачува соп
ствена права.

Тумачење: Било је одређено да дона
тисти који су се одвојили од своје Цркве и
имају своје епископе, ако се сами (они) и
епископи с њима обрате Саборној Цркви,
без препреке нека су и даље епископи, мада
су били постављени без допуштења сабо
ра. Ако скончају ти епископи, тј. умру, нека
не постављају на њихова мјеста друге епи
скопе од својих, но под власти и управом
неких других епископа нека буду, да не
би опет били названи расколницима који
живе по својој вољи, те нека се од Сабор
не Цркве постављају. Примјерено је да тако
чине. Но, и епископи донатиста који су се
обратили прије доношења царског закона,
људе које су имали нека опет имају, и буду
им епископи.

Закон и заповијест царева је ово:
Управљаље Црквама које држе донатијани
нека се да епископима Саборних Цркава

чија та 11!}ес111а испрва бијаху, и људе своје
да опет имају под својим епископијама.
Према таквој царевој заповијести, било
да се донатисти обрате Саборној Цркви,
било да се 11е обрате, свака Црква своје
људе и своја мјеста нека узме.

100. правило: Нпођакони из Нове
Германије који дошавши оптуживаху, три
пута бијаху тражени и не нађоше се. При
лично бијаше пресуду донијети над њима,
но ради црквене кротости нека буду посла
ти они који ће о свему подробно истражи
ти.

Тумачење: Ти ипођакони оптужише
Маврентија, епископа Нове Германије, и
заповијеђено им бијаше да дођу на Сабор
да изложе кривицу за коју оптуживаху епи
скопа. И тада два пута, и три пута траже
ни бише и не нађоше се, и требало је да
буду оптужени као клеветници. Али, због
кротости црквене заповиједише Оци да се
од стране Сабора пошаљу неке судије у тај
град и тамо размотре о кривици за КОЈУ се
оптужује епископ од оних који дођоше и
говорише на њега, па у складу с тим да се
донесе пресуда.

1 О 1. правило: Одлучено је да се пошаље
грамата Инокентију како би се Римска и
Александријска Црква измириле једна с
другом.

Тумачење: Поводом неких ствари би
раскол између Римске и Александријске
Цркве, и гњев имаше међу собом Рим
ски и Александријски папа. Изволише
Оци грамату послати Инокентију, папи
римском, да би се обје Цркве измири
ле једна с другом, и да чувају мир који је
Господ предао рекавши: Мир вам дајем,
мир мој остављам вам, и опет: Мирите се

щ:Ьу собом.
102. правн.ю: Која јс била накратко

ВЈе11'1а11а, па се распуштала. ако ес нс изми
ре, нека у томе остане. У супротном, нска
буде принуђена на покајање.

Тумачеље: Оцю1а овог сабора било је
по вољи, а прсма јсванђељском и апостол
ском учењу, да нагласе како нико не олгони
своју жену по својој вољи и да се одјељује
од ње. Ако ес догоди да. или по вољи мужа,
или по вољи жене, раскину супружништ
во и не измире се, и не зажеле да се опет
сједине и скупа живе, нека остану сами. и
нека не ступају у други брак пошто "који
распуштеницу прими прељубу чини". Ако
муж узме другу жену, или пак жена друго
га мужа, нека се приведу у покајање и при
ме запрећење за прељубу. О овоме потражи
86. правило Шестог васељенског сабора у
Трупској палати, а о овоме говоре и 9. 35,
48. и 77. правило светога Василија.

103. правило: 'fгодио бијаше Оци
ма да молитве потврђене Саборима сви

. .савршавају: или почетне, или помјерања
или полагања руку, и да се никакве друге у
богопоштовању не приносе.

Тумачење: Gви хришћани су дужни да
творе од свих Сабора прописане о;~луке
и молитве које је Црква примила, а то су
пјесме које се поју од почетка свете службе
до Јеванђеља, и читање Светога Писма, или
помјерања, тј. молитве за оглашене кроз које
их ми предајемо Господу, и руку полагање,
што је постављење, и благосиљања епи
скопском руком које потом бива.

104. правило: hоји од цара тражијавноr
суда тај није епископ.

Тумачење: Впископ или клирик који је
оптужен због гријеха и одбацује црквени
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суд. и моли од цара свјетовне судије, такав
нска буде лишен своје части.

105. правило: Онај којн је ван заједнице
у Африци. па пређе море. 11 утајивши о себи
уђе у клир, (такав) није клирик.

Тумачење: ћоји је у Африци одлучен од
службе, било епископ или клирик, ако пређе
ш1 ону страну мора, и утајивши се буде од
тамошњих епископа примљен у општење
свој чин нека изгуби.

106. правило: Који ради неке нужде
жели да изађе пред цара нека извијести
о томе епископе Кархидона и Рима, и от
пусно писмо да узме. Ако то не учини, ван

/

. .заЈеднице Је.
Тумачење: flкo епископ или клирик за

жели поћи к цару, нека најприје Епископу
кархидонском каже разлог због кога иде, и
од њега узме отпусну грамату. Када дође у
Рим, нека је покаже Епископу римском и
исприча му због чега жели пред цара, а овај
нека расуди да ли је разлог одговарајући.
Нека узме грамату и од њега којом ће од
цара да прими помоћ.

Ако неки од епископа или од клири
ка другачије изађе пред цара, нека је без
општења, тј. нека се одлучи. О овоме по
гледати 11. правило Антиохијског сабора и
9. правило Сабора у Сардици.

107. правило: Gве што мјестобљусти
тељи нађу за потребно чинити против до
натиста и незнабожаца и њихове вјере, нека
траже од цара,

Тумачење: епископи посланици, који
бише од Сабора послати к цару и говори
ше о стварима због којих су послати, из
молише против незнабожаца и донатијана
овлашћење од цара да силом којом желе
ове поврате из њиховог незнања, иако им

то пије посебно повјсрсно (да траже).
108. правило: Gам епископ својим судом

да не пресуђује.
Тумачење: l] есамода судјсдногспископа
. .пије довољан, но ни двојица нису довољни

за извргнуће презвитера или ђакона. Но,
уколико је оптужен епископ, тада у случају
немогућности да се саберу сви епископи,
треба да му се суди пред најмање двана
ест епископа; ако је презвитер, пред шесто
рицом и његовим епископом као седмим;
ако је ђакон, пред тројицом и његовим као
четвртим епископом. Тако се врши суд о
извргнућу, као што казује 12. и 20. правило
овога сабора. Епископ, дакле, не треба само
себе да постави као судију када је ријеч о
извргнућу презвитера или ђакона, и нека не
спроводи ово у дј ело расуђивањем (само)
свога ума, тј. нека не врши сам извргнуће.
Ако се суди другим клирицима, чашћу
мањим од ђакона, на њима је овлашћен да
суди и сам епископ тог мјеста, како је рече
но на крају 20, правила овог Сабора.

109. правило: Gвако нека се прихвата
уздржања по слободној вољи.

Тумачење: Доброје да сваки човјек ,цј ела
својевољно а не под принудом. Стога, нико
се присилно не приводи ка уздржању и ка
хришћанству, но својим избором, и слобод
ном вољом и жељом,

110. правило: Они који клеветају прво
створеног човјека да би и без учињеног
гријеха морао умријети по неопходности
природе, нека буду проклети.

Тумачење: Пелагија и Келестија који
бијаху истомишљеници лажно мудрог
Несторија, и безбожних манихеја, оваква
мудровања и тврдње и све послије њих Са
бор проклиње. Нико од оних који тако мис-

ле нс може бити заједничар са хришћанима,
већ бива извргнут из Саборне Цркве,

Рекоше неки за ове проклете јеретике
за Келестија и Пелагија, да не бијаху ни
епископи ни презвитери, и уопште свеште
ничког чина не имаше, но као монаси про
лазили су кроз села и градове учећи зло и
кварећи истину. На Цркву су устали при
Теофилу Епископу александријском и при
Инокентију, Епископу римском, те након
многобројних напора и трудова од тих епи
скопа бише осуђени и проклети.

Бог није створио Адама ни као смртног
ни као бесмртног, већ између величанства
и понижења, и својевласног га створивши
остави да се окрене камо хоће: ако ће на
врлину, наслиједиће бесмртност, ако ће на
зло. смрт да прими. Иако и тијело имаше
тада човјек, оно не бијаше као сада, и то
рече и Богослов Григорије, и говори: Има
ше ;\/у се у кожне хаљине обући, па још и у
дебелу плот и смртну, и не такву, као што
је прије преступа била, јер нити дебела би
плот Адамова, нити природом смртна.
Бијаху неки који говораху да Адам бијаше
испрва саздан смртан, и да би умро и да није
преступио заповијест, А онима, који говоре
да Адам испрва би смртан саздан од Бога, и
да по нужди природној, или гријешио или
не гријешио, умријети мораше; или гово
ре како се новорођенчад не крштавају ради
остављења гријехова, јер ништа од Адамо
ва прародитељског гријеха немају - њима о
свему јасно Апостол вапије, да збогједнога
човјека гријех у свијет уђе, и кроз гријех
смрт. Или, опет, мудрује неко да крштење
за претходне гријехе даје опроштај, а не даје
помоћ да се више не гријеши, те се само
својим трудом исправљамо. Ако неко ово

прихвата, и одбацује благодат Божју која
нас укрепљује у творењу заповијести, те
учи да се и без благолати Божје заповијести
могу извршавати, само с трулом - нека буде
проклет. Нс рече Бог: Јер без Ме11е. трудом
можете чинити ово, всћ рече: Без Мене ие
можете чинити ништа.

111. правило: Еоји говори да дјеџа
која се крштавају немају ништа од Ада
мовог гријеха што би требало очистити
крштењем, нека буде проклет. Због гријеха
једног човјека гријех уђе у свијет. и због
гријеха смрт.

112. правило: h.оји говори да благодат
Божја коју примамо приликом крштења
само опрашта пређашње гријехе и више
нам није од помоћи у одбрани од гријеха.
нека буде проклет.

113. правило: h.оји говори да нам Божан
ствена благодат коју примамо у крштењу
само помаже да знамо шта је потребно чи
нити и од чега се треба уклањати, а не даје
силу да љубимо оно што познасмо да је до
бро и да то творимо, нека буде проклет.

114. правило: h.оји проповиједа да ми
и без благодати Божје можемо испуњавати
заповијести Његове али са трудом, нека је
проклет, Без Мене, рече Господ, 11е можете
чинити ништа.

Ова четири правила, тј. 111., 112., 113. и
114. протумачена су кроз l l О. правило ово
га Сабора.

115. правило: Који квари ријечи Богос-
лова: Ако речемо да гријеха немамо. себе
варамо, тврдећи да то није рекао истински
него да је рекао ради смиреномудреиости,
нека буде проклет.

Тумачење: hудући да смо сви у гријеси
ма, и нико није чист од скверни макар жи-
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вио II ЈСЈЩН дан. проклетству подлијсжс
онај којн говори: ,,С1'111рс11омудре110, а 11с
истински, Апостол Јован рече: Ако речено
да гријеха немамо, себе варамо," Да је 011
ово рскао нз смирења, нс би рскао себе ва
рамо, већ би рскао себе узносимо, Онај себе
вара којн себе обмањује и лаже, који говори
истину не вара себе.

116. правило: Који квари оно што је
речено остави нам дугове наше тврдећи
да се говори о гријесима многих, а не сва
коме својих, нека буде проклет. Уз многе,
нека виде и Данила пророка како говори
исповједам гријехе своје и гријехе људи
мојих.

Тумачење: Који уноси смутњу (тврдећи)
да свети, говорећи остави нам дугове наше,
не говоре то молећи се за себе, јер немају
гријеха и ради тога им не треба таква мол
ба, већ такву молитву за грешнике прино
се Богу, нека буде проклет. Свет и праве
дан бијаше Јаков, брат Господњи, када го
вораше: Сви много гријешимо, и Данило
пророк у СВОЈОЈ молитви говори више пута
сагријешисмо и безаконовасмо, и друго,
потом посебно наводи исповиједам гријехе
своје, и гријехе људи мојих Господу и Богу
мојему.

117. правило: Сваки од донатиста који
се обратио и присајединио Саборној Цркви
треба да припада оној катедри Саборне
Цркве која му је најближа.

Тумачење: Како су биле многе распра
ве међу епископима у вези са донатистима
који се обраћају Саборној Цркви, коме пре
столу треба да буду прибројани, а прије цар
ског закона који је заповиједио о сједињењу
с Црквом, повиновали су се ономе еписко
пу преко кога примише обраћење од лажи и

приопштавали ес к Саборној Цркви.
Послије царског закона покоравали су

ес катедри која јс била близу мјеста које
држаху допатисти. Овај сабор заповиједи,
разрјешавајући расправе које су постојале
изме/Ју епископа, да се покоравају оној
Саборној Цркви под којом су били и
раниЈе.

118. правило: Који се од донати
ста обраћају (треба) да подијеле област.
Најстарији да подијели, а млађи нека иза
бере.

Тумачење: fiкo се епископи донатиста
обрате Саборној Цркви, а између њихових и
саборних епископа се налазе неки пре.цјели
у којима оба епископа власт имају, нека се
праведно изврши раздјељење те заједничке
области и управе међу њима, тако што ће
првобитни епископ начинити подјелу на
два дијела, а посљедњи, након њега поста
ли епископ, нека одабере дио. Ако се дого
ди да Је Једно мјесто у коме живе и донати
сти и правовјерни, а ближе је епископу који
се обратио од донатиста, томе нека цијело
припадне. Ако је ближи епископ Саборне
Цркве, тада њему, исто тако, цијело да при
падне. Ако је то мјесто подједнако близу
тим пријестолима, а они правовјерни од ис
кона који су у њему зажеле да имају свога
епископа, а они који се обраћају из донатиз
ма у вјеру пожеле свога, воља већине нека
се послуша. Ако је подједнак број, тада све
то мјесто нека припадне ранијем епископу.

119. правило: Онај који је обратио на
правовјерје и држао три године предио који
је сам обратио, без осуде је.

Ако се обрати епископ од донатиста, ако
и прије истека три године откако се обра
тио затражи своје, нека узме.

Тумачење: ] lријс царског закона, како
је написано и у 117. правилу, уколико неки
епископ из нскс јереси обрати у правовјерје
неки предио, нека отада њим влада, и нс
може епископ под којим је управа раније
била тражити тај предио (од њега).

Послије царског закона, који и ради тога
изложен би, изволише Оци овог Сабора да
епископ који је обратио у правовјерје нски
предио држи га на три године и влада њим,
па ако га нико не помене и не тражи у том
времену, послије три године, ако и постоји
епископ који би хтио да га затражи, а три
године је ћутао и није га ни поменуо, отада
ако га и заиште неће га добити. Нека га без
бојазни држи епископ који га је обратио на
правовјерје.

Уколико је Црква под којом је предио који
се обратио на правовјерје обудовјела и нема
епископа, не смета јој ако је истекло вријеме
за тражење свог предјела, но ако у њој буде
постављен епископ, по постављењу и прије
него што протекну три године, нека затра
жи област своје Цркве. Но, уколико се пре
дио неког донатистичког епископа обрати
Саборној Цркви и у току много времена
буде у власти онога који гаје обратио у пра
ву вјеру, и потом се присаједини вјери Са
борне Цркве и донатијански епископ чији
предио бијаше, њему приличи да, прије
истека три љета, преузме предио престола
своје Цркве.

120. правило: Нека се нико сам за себе
не свети, мислећи да је у праву, но нека
суде епископи након савјетовања, или они
којима нареди митрополит или сусједни
епископи након савјетовања. Ако сматра
да ће узевши од митрополита грамату за то
узети своје, сам себе обмањује.
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Тумачење: f1ко 11ск11 епископ има под
својом управом ипи село или људе или не
што томе слично у нском предјелу. и то држи
други епископ, дужан је да оде сусједним
епископима и пожали ю., ес. Нека нс буде
сам свој осветник, и нека се не усуди да
као власник узме 0110 што мисли да јс заис
та његово. Уколико и грамату узме од ми
трополита да би преотео своје Љ)':.1С од тог
епископа, сам себе вара. Никакве користи
од тога неће имати. Ако сам тај епископ не
буде хтио да одступи 0,1 тога, нска врати кад
буде пресудом епископа побјеђен,

121. правило: Који не брину о стварима
о којима би требали нека буду опоменути
за то. Ако у току од шест мјесеци ништа не
учине нека способнијем буде прикључено.
Уколико се промишљено правише немарни,
да не би јеретике раздражили, и то увиде
епископи који буду судили (одређени или
изабрани), нека буде враћени тој катедри.

Тумачење: ftкo неки епископи не бри-
. . .ну о мјестима своје катедре у којима живе

јеретици, и опомену их њима сусједни епи
скопи да се брину о својим епископијама,
нека се дигну и уложе сваки труд да те
јеретике обрате на правовјерје. Ако и шест
мјесеци након опомене ништа не ураде,
већ у истој небризи и љености пребивају,
другом епископу који је способнији да
ове придобије нека се дају та мјеста. Ако
се по мудрости не покренуше на њихово
приљежније поучавање, да како не би
јеретике на веће противљење подигли,
но ћуташе надајући се да ће кротошhу
и дуготрпљењем ове придобити, а за то
вријеме други неки епископи ревношћу
својом ове преобратише, и придодаше им се
мјеста у којима јеретици живе, и ако се ово
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објелодани пред судијама (судије су еписко
пи или од митрополита за то постављени
или од оба парничара изабрани), па се по
каже да су ради таквог промишљања они
пископи занемаривали поучавање. нека

се опет њиховим спископијама врате она
мјеста.

122. правило: (rудија кога су обје стране
изабрале не може бити оповргнут.

Тумачење: Љсо епископи и клирици
имају неку расправу међу собом, па
заједничким договором изаберу за судије
неке од епископа и пред њима им буде
суђено, против њихове пресуде не могу

. .се ни на Једном другом Мјесту жалити,
она је непромјењива. Ово није само овдје,
већ је и другим правилима овога Сабора
заповијеђено.

123. правило: 6пископ немаран за
труд око јеретика, који и послије опоме
не примљене од других епископа у СВОЈОЈ

небризи пребива, и који се ни кроз шест
мјесеци не постара за њихово обраћење, да
буде без општења.

Тумачење: Претходно написано 121.
правило епископа немарног за исправљање
. . .Јеретика, КОЈИ се ни шест Мјесеци након
опомене не побрине за њихово обраћење,
осуђује на то да други епископ који ће моћи
да их обрати к вјери Саборне Цркве, одузме
од њега та мјеста. Ово правило заповиједа
да се такви одлуче од општења док не из
врше .цјело које им приличи. Чини се да се
ово правило противи 121. правилу, јер ово
правило наводи друго, снажније запрећење
од онога против епископа који се не бри
не о обраћењу јеретика. Ипак, оно правило
није овоме противно, већ када се нађе други
епископ који на себе узме труд поучавања

. . .Јеретика, нска се узму мјеста у којима има-
ше власт епископ нсбрижап за љихово
спасење, и да се придодају епископу који их
је обратио у вјеру. Али, када ни други епи
скоп не узима на себе старање о њима, а ни
овај се не труди за њихово обраћење, онда
ће бити подвргнут запрећењу одлучења.
Ако и након одлучења у истој љености пре
бива, нека буде извргнут, према 58. правилу
Светих Апостола.

124. правило: Ко каже да је приопштен
онај за кога зна да није приопштен, тај није
епископ.

Тумачење: flкo неки епископ познаје до
натисте који се нису обратили ка Саборној
Цркви, и са таквим ступа у заједницу, тј. слу
жи говорећи да гаје обратио на правовјерје,
а није га обратио, већ је слагао за обраћење
његово и Цркву Божју обмануо, нека буде
извргнут.

125. правило: Презвитер или ђакон који
има нешто против свог епископа, околним
епископима да се обрати а не да плови пре
ко пучине морске. Који то чине нека буду
лишени заједнице у Африци.

Тумачење: И 28. правилом овога Сабора
заповијеђено је да презвитери или ђакони
који су од свога епископа осуђени, а његов
суд не прихватају, и желе се жалити на њега,
не прелазе пучину мора Африке (Средо
земно море), и због тога Римском еписко
пу да иду, него да притекну сусједним епи
скопима и код њих да се суде. Ако ли неће,
нека немају заједницу у Африци. Мислим
да је то забрањено због опасности на мору,
и бродолома и многог трошка који ће због
далеког пута оба парничара имати за (своје)
потребе у страној земљи.

126. правило: Пошто епископи који су
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дошли на Сабор нс могу дуго олсуст воват и,
нека ес из сваке области по тројица изабс
ру.

Тумачење: llошто било мно-
го приједлога ради тражења и питања у
вези правила, те још увијек није било све
разријешено, одлучише Оци овог Сабора
да због тога нс чекају дуже сви епископи
сабрани на Сабору,јер је доста времена већ
било прошло, већ да се од сваке области по
три епископа изаберу и оставе да заједно са
Аврелијем, епископом Кархидонске Цркве
остало окончају, а остали нека иду домови
ма.

127. правило: flкo је неко обукао или
хоће да обуче дјевственицу прије двадесет
и пете године, тј. обуче је у црне ризе због
нужде, као што је или љубав силника или
(опасност од) отмичара или смртоносне бо
лести на молбу њених родитеља, због тих
година никакву штету од Сабора да нема.

Тумачење: Осамнаесто правило Васи
лиј а Великог о дјевојкама које се приво
де Господу и одричу се брака, и које га за
часнији живот у светињи мијењају, говори
и заповиједа да то бива у шеснаестој или
седамнаестој години. Дјетињим ријечима о
таквим стварима не допушта се вјеровати,
јер нису постојане. Ово правило говори
о .цјевственицама које су се већ заручиле
Господу и одрекле брака, и дјевствоваги
обећале, и заповиједа да епископ не треба
претрпјети никакву штету од Сабора ако
такву дјевојку која се приводи Богу обуче у
образ прије двадесет пете године, и покрије
Је том свештеном красотом ради невоље
.цјевственог цјеломудрија. Ако је неки сил
ник имао љубав према њој, и желио се с
њом сјединити браком ради заједничког

живота. или се нски грабљивац договорио
да јс отме, нска ради гога немају изговора
·3а задовољењс своје похоте говорећи
још (увијек) ходи без образа (анђелског). и
није з11а110 да ли се заручи Богу. Тада ПО]l()'

ри епископ да је покрије свештеном одеж
дом, да нико нема чиме да се изговара. ни
да одриче (да је знао), већ да сви увиде да
јс невјеста Божја. Или. опет. ако је на самр
ти, и сродници њени умолише епископа т,
прије двадесет пет љета старости учини је
(невјестом Божјом), да не оде образ не при
мивши.

128. правило: Од..~учени не МО"АСе да

свједочи.
Тумачење: Свједок треба ,1а је без прије

кора и зато нити клирик. нити свјетовњак
КОЈИ Је одлучен не може оптуживати, нити
бити свједок против епископа или клири
ка.

129. правило: II роб, и ослобођени. ни
претходно оптужени за нешто због чега
би био неприхватљив и за свјетовни суд, и
лакрдијаш, и незнабожац, и јеретик, и Жи
дов не примају се.

Тумачење: Пе приличи да се без
испитивања примају оптужбе и свједо
чења на епископе и на клирике, по шесто
правилу Другог васељенског сабора у Кон
стантинграду, већ да примају оне који имају
непорочан живот и вјеру правовјерну. Ахо
су робови, они ни код градских закона ни за
какве кривице, ни за црквене ни за свјетовн
не могу оптуживати или свједочити. И
ослобођенима против својих господара,
и њима је забрањено Градским законима
оптуживати или свједочити о
оних који су их ослободили ропства.
Доликује им да оне који су их ослободили
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држе за часне II свете. Ни 01111 који су прије
тога II сами осуђени, и још се не оправдаше,
11л11 на јавном суду бише осуђени, н цар
ским помиловањем ол свог запрсћења још
не бише разријсшепи (не примају се). Или
имају живог достојан поруге, као глумци,

. . .лакрдијаши, или су нашој вјери страни. као
Јудејци. и јеретици, и незнабошци.

Такви нису прихватљиви за оптужбе или
свједочења против епископа или против
клирика, будући да такви ни за што дру
го и не труде, но само подсмјех и поругу
свештеничкој части да наметну и метеж на
Цркву наведу.

130. правило: Онај који оптужује за мно
го, а ни у једном не изобличава, не може
свједочити.

Тумачење: Н ово је по части. Не при-
. .ма се да оптужује или свједочи ако се по-

каже као клеветник, а према томе и бешча
стан, јер говори на некога многе оптужбе
смјењујући, а ни једну не доказује.

131. правило: И момче од четрнаест го
дина се не прихвата.

Тумачење: Такав се за свједочење не
прихвата јер није пуног узраста. Доликује
да онај који свједочи буде частан и право-

. .Вјеран, и чврст ум да има; онај недовољног
узраста непостојан Је у размишљању,
Друго излагање 17. главе прве гране 21.
Царске књиге говори да се не прима за

. .
свједочење неко ко није узраста од дваде-
сет година.

132. правило: Тужитељ не доводи
свједоке из свог дома.

Тумачење: Gвједоци из свог дома
одбијају се и по Градским законима, како
говори 21. глава прве гране 21. Царске
књиге, која каже: Тужитељ ие може за

свједоке своје домаће доrюд1111111, и 25. глава
исте гране тс Царске кљиге говори: Домаћа
свједочанства се одбацују. Домаћи свје
доци се сматрају за 011е који су под влашћу
неког II могу да чине 0110 што имје од тога
заповнјеђено. Такав није, 11и за онога самог,
1-111 за другог кога 011ај тужи прихватљив
за свједока, 1-1ш11и за кривична, 1111ти за имо
винска дјела. А1<0 се другоме суди, и заже
ли да из дома (тог)другога узме свједоке,
не брани му се. Из једног дома могу
свједочити, против некога или за некога, и
отац и син који је под влашћу његовом, и
два брата која су под влашћу оца, као што
25. глава исте, тј, прве гране 21. Царске
књиге заповиједа.

133. правило: Gпископ када каже: ,,Мени
једином исповиједи клирик гријех", ако
клирик одриче, није лажљивац.

Тумачење: Не треба вјеровати ако каже
епископ за неког клирика: ,,Он је мени је
дином исповиједио гријех, и због тог гријеха
хоћу да га или извргнем из достојанства,
или од општења одлучим." Ако буде запи
тан тај клирик за кога епископ каже да му
је исповиједио гријех, па одрекне говорећи:
"Нисам ти исповиједио такав гријех!", не
приличи му да га осуди, нити да прими то
као увреду, као да се самом том епископу
не вјерује.

134. правило: tпископ који лиша
ва заједнице онога који није изобличен за
гријехе треба и сам да буде лишен заједнице
са другима.

Тумачење: 1fколико неки епископ одлу
чи клирика који није изобличен за гријех,
него га осуди по свом мишљењу, и сам тре
ба да буде одлучен од других епископа са
којима ће бити лишен општења како би се

чувао да нс говори брзо ни на кога ако га не
може изобличити.

135. правило: \[рван, Епископ сикијски
уколико не исправи што је дужан исправи
ти, или ће бити одлучен или у Рим позван,

Тумачење: ] 1 рије него што су Оци овога
Сабора добили вјеродостојан препис пра
вила Никејског сабора од светог Кирила
Епископа александријског, и од Атика Епи
скопа Константинграда, (они) као правило
Никејског сабора држаху четврто правило
Сардичког сабора које заповиједа да епи
скопи у спору оду епископу Римске Цркве,
и ради тога Урвану Епископу сикијскоме
заповиједише да, ако не исправи што је ду
жан исправити, буде одлучен. Ако се про
тиви одлучењу, да позван буде у Рим, и да
га папа о томе испита.

113 I IOCЛ..\11111 \1 1\11р11Лt.1 1м.1,с.111лр11ЈСl,ОГ Оц11л1л
Gt11,op,1

136. правило: Преосвећена браћо, како
нам писасте да вам поуздано и вјерно пре
пишемо правила Господарског сабора, која
у Никеји, граду витинијском, Свети Оци
изложише, ова преписавши вашој љубави
посласмо.

Посм11111111 ~·п1~;д, ш11с"о1м l\011стл11·п1111·р1џ,1,
ОКОЛ\t Сt11Юру

137. правило: Никејског васељенског са
бора правила, како од Отаца заповијеђена
бише, тако вјерно преписавши посласмо их
к вама, часна браћо, као што нам писасте.

G,шopt1 у 11111,LJII CKf.'1'11 О"Р"З КЈ!.р!

Вјерујемо у једног Бога Оца Сведржи
теља, Творца видљивог и невидљивог.

И у једног Господа нашег Исуса Христа
Сина Божјег, јединородног, рођеног од Оца,
то јесте из Очеве суштине, Бога од Бога,
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Свјетлост од Свјетлости, Бот а истинитог
од Бога истинитог, рођеног; нс створеног,
Једносуштног Ону, кроз Кога је све поста
ло, и оно што је на небу. и оно што јс на
земљи. (Којије) ради нас људи и ради наше
га спасења сишао, оваплотио се, очовјечио
се, Пострадао и васкрсао у трећи дан. узнио
се на небеса. Који ће доћи да суди живима
и мртвима.

И у Духа Светог. Оне који говоре ,1а
бијаше вријеме кад Њега не бијаше. и да
из небића наста, или од друге ипостаси или
суштине, или да је промјенљив или преоб
разив Син Божји, такве проклиње Саборна
и Апостолска Црква.

Тумачење: Ова правила Никејског сабора
преписана бише са првообразних правила
која су положена у Александријској Цркви
и у Константинграду, и бјеху потврђена
од стране оба ова епископа, Кирила Алекс
андријског и Атика Константинградског, те
као поуздана бјеху послата овом Сабору.

113 !lосл.1111щt оког см;орл р11л1с1;ол1 1ш111 hfЫ
c·п111r

138. правило: Оне који су од нас ли
шени заједнице одсада не можете прима
ти у заједницу, као што и Никејски сабор
заповиједи. Овај Апијар кога си ти примио,
супростављао се сабору и вријеђао, али об
ративши се, на крају, сам себе изобличи 11

обрати се уздисању.
Тумачење: Примише ови Свети Оци

преписана правила Никејског сабора,
несумњива и истинита, и не пронађоше
међу тим правилима оно које им заповиједа
да папа шаље своје ђаконе, и испитује пре
суде нашег сабора епископима или презви
терима. Написаше Келестину папи римском
да он отада к себи не треба приводити лако
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и како доликује у зајсдпичарсњс оне које
су 01111 одлучили од општења, или примати
спископс или клирике од љиховог сабора
осуђене на извргнућс, ни своје презвитере
слати II повјсравати им испитивање сабора,
но сваки осуђени сабору своје области да
се пожали ако хоће, или још васељенском
сабору. да ес свјетовно безумље нс уводи
у Христову Цркву, обмањујући и поругу на
Цркве наводећи.

Ово му представише из самих дјела пре
звитера Сикијске Цркве Апијара, кога са
бор због одговарајуће кривице од презви
терства извргну. Он потом, дошавши Ке
лестину папи римском, бијаше примљен
од њега, те са Фаустином епископом по
слан бијаше на афрички Сабор, имајући
одлуку да му се даде опет презвитер
ство, и да испита Фаустин оне оптужбе

. . .
које ЈС на њега изнио таврикијски народ.
Бестидношћу својом он се брзо показа
као недостојан примања у општење, и са
бору се наруга јер га не хтједе примити
у заједницу, будући да тужитељи стајаху
пред лицем његовим изобличавајући га. И
након многог противрјечења и након бес
тидних одрицања, дошавши у тјеснац што
од изобличења, што од савјести своје изо
бличаван, пред свим Сабором исповиједи
сва сагрешења за која су га оптуживали, и
уздисању и плачу окрену се.

Милошћу Божјом, пођоше ка претход
ним и правила овог Помјесног сабора, који
бијаше у Картагини афричкој.

•
146

16. ПОГ,lffНЉС

() 01-Ю,ЈШ што се Д()l'()Дllil()
\f 1'() Н CTff llTH II ГРf1Д\f

() f!П111ш\" 11 гт:пд11:р; @~111 (~\· ес, :-и
IJflћ~11fllbl1 т~кr1д11:m, CIIШ1 TC()Дl)Cll:1f1

fIOillll\01', CIIOPllilll О Ilf>CC'П> Cllll(~l\0!111:lC
ГPf!Дff r:ocтr >r1

Бјеху се сабрали епископи: Нектарије
Константинграда епископ, Теофил
Александријски, Флавијан Антиохијски,
Јеладије епископ Кесарије Кападокијске,
Геласије Кесарије Палестинске, Григорије
Нисијски, Амфилохије Иконијски,
Павле Ираклијски, Аравијан Анкир
ски, Амон Андријанопољски, Валериј
Тарсијски, Лукије Јерапољски, Елпидије
Лаодикијски, Диоскор Ермопољски, Павле
Оксејски, Проватије Вероникијски, Теодор
Мопсуестијски, Виз Селевкијски, Јепагат
Маркијанопољски, Геронт Клаудиопољски

и многи други епископи због многих других
разлога и ово једно правило изложише.

1. Правило: Није одсада допуштено да
једног епископа, коме се суди за гријеховну
кривицу, извргну ни два, ни три епископа,
него пресудом већег сабора са митрополи
том, као што то налажу Апостолска прави
ла.

Тумачење: Пошто Оци овога Сабора саз
наше да је епископ града Востре Гавадије

извргнут из достојанства од два епископа
и на његово мјесто постављен Агапије за
епископа, уплашише се да такав поступак
не буде касније за подражавање. Утврди
ше како треба да епископу који је оптужен
за гријехе и који треба да се извргне не
суде само два или три епископа, него ако
је могуће сви обласни епископи, а ако није
(могуће) онда у крајњој мјери од многих
тако да их на број буде не мање од двана
ест, као што то налаже 12. правило Сабора
у Сардици.

И ово правило додаде се претходним.

17. ПOГ,1~fUh6
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1. правило: flпостолска вјера Је
непромјенљива, и цијела нека се сачува
(вјера) Светих Отаца у Никеји који, због
једносуштности, оборише Аријево тврђење

који степене у Божанство увођаше.
Тумачење: ()вај Сабор. који се у вријеме

Јустинијана Ринотмета сабрао. заповиједио
је да се Апостолска правила и правила
прије њега одржаних васељенских шест
и седам помјесних Сабора строго држе.
и буду постојано и непромјенљиво чува
на. Изложише и тада установљена прави
ла за исцјељење душа II лијечење страсти.
Најприје предање Апостолских правила
утврдише и запечатише, а потом свештена
правила васељенских и помјесних Сабора.

Први васељенски сабор бијаше у Никеји,
гдје се при цару Константину Великом
свети окупише на безбожног Арија, који
проповиједаше незнабожачко другобоџп
во, штавише многобоштво, и Сина Божјег,
Господа нашег Исуса Христа. Бога ис
тинитог, дрзнуо се да назива тварју, а не
једносуштним Богу и Оцу. Овај Сабор и
правила изложи.

Други васељенски сабор бијаше у Кон
стантинграду за царевања Теодосија Вели
ког против Македонија духоборца који је
хулио на Духа Светог, 11 тврдио да Он није
Бог, већ да је стран Очевом Божанству, и
још против Аполинарија Лаодикијског и
Савелија Либијског који су мудровали и го
ворили да је Тијело Господа нашег Исуса
Христа било без душе и ума. Овај Сабор
изложи правила.

Трећи васељенски сабор био је у Ефе
су у вријеме царевања Теодосија Малог
(Млађег) против Несторија који у човјека
вјероваше, а Христа безбожно ра:щје
љиваше и расијецаше, говорећи да је Он
прост човјек, а не Бог који се оваплотио. и
проповиједаше два сина и двије ипостаси
у једном ХриС1}' Богу нашем. Због тога. он
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Пречисту Дјсву који је родила Самог Бога
Господа нашег Исуса Христа, не називаше
Богородицом, всh Христородицом. Овога
Сабора Оци правила изложише.

t.Јстврти васељенски сабор, који бијаше
у Халкидону у вријеме царевања побожног
цара Маркијана а он бијаше зет по сестри
Теодосију Малом (Млађем), бијаше про
пш Дноскора II Евтиха који су баснослови
ли да јс очовјечење Господа и Спаситеља
нашег Исуса Христа било привиђење, а
још су говорили да Он има једну природу,
приписујући Божанству страдање. На овом
Сабору оци правила изложише.

Пети васељенски сабор био је у Констан
тинграду у вријеме царевања Јустинијана
Великог против безумног Оригена, Ева
грија и Дидима, који су обновили јелинске
бајке, и неразумно тврдили да ова тијела
којима смо сада одјенути неће васкрснути,
да чувствени рај није био створен Богом и
неће ни бити, да Адам није био створен у
тијелу, да ће бити крај мукама (у паклу), да
ће се демони повратити у пређашњу част, и
булазнише мноштво других хула. На овом

Сабору правила нису изложена.
Шести васељенски сабор био је у Кон

стантинграду, у вријеме царевања Констан

тина Погоната, против епископа фаран
ског Теодора, папе римског Хонорија, Кира

Александријског, Сергија, Пира, Павла и

Петра који су били епископи у Константин

граду и других који су обновили њихову

јерес. Ови богоборци и безбожници учили

су да Господ наш Исус Христос и послије

оваплоћења има једну вољу, једно дејство.

Бјеху проклети од овога Сабора. Ни на овом

Сабору сабраном у вријеме Константина

Погоната правила нису била изложена.

А Шестим ес сабором назива и сабор који
јс био у вријеме Константина Погопата, и
овај при сину његовом Јустинијану Рипот
мету, будући да се оба сматрају за један, јер
је овај био двадесет и седам година по оном
Сабору, и на овом се окупило једнако или
више епископа него на оном, и због истих
питања и заповијести се сабраше.

Прво правило, такође:
Gабор који бијаше при Теодосију Вели

ком је необорив. Он Македонија сврже који
је тврдио даје Свети Дух слуга. Ово је про
тумачено у првом правилу.

При Теодосију Малом (Млађем) у Ефесу
се окупише слуге Божје заувијек поштова
не и изагнаше Несторија, који је рекао да је
Господ (и) засебно човјек, (и) засебно Бог.
И ово је протумачено у првом правилу.

\f Халкидону са Маркијаном сабраше
се увијек помињани Оци, Евтиха свргоше
јер се дрзнуо рећи да је савршавање велике
тајне привиђење, и Несторија и Диоскора
који тврдише дјелимично исто што и он.

И ово је у првом (правилу) протумачено.
\f Цариграду окупи се шездесет пет (От

аца), у вријеме Јустинијана, који Оригена
проклеше због проповиједања прелажења
тијела и душа, и Теодорита који је галамио

против Дванаест глава светог Кирила. И
. .

ово Је на истом мјесту протумачено.
\f Константинграду, при Константину

Погонату сабра се сабор, који Хонорија

Римског и Сергија Константинградског

сврже јер једну вољу и једну енергију

проповиједаше. И овога је тумачење у

првом правилу.
2. правило: Нека се одбаци оно што је

од иновјерних тајно уметнуто у Апостол
ске установе предане од Климента.

Тумачење: 'f Апостолским правили
ма бијаше нам заповијеђеио да, заједно са
осталим књигама Старог и Новог Завјета
признајемо и као свете читамо Апостол
ске установе изложене од Климента у осам
књига. Ово правило због неких лажи стра
них побожности, које су иновјерни умет
нули у њих на штету Цркви, заповиједа да
се оне одбаце, ради назидања и утврђења
хришћанског стада.

3. правило: Презвитери који су дво
брачни и не покају се, нека буду избачени;
који отклоне оно што је зло, на одређено
вријеме нека престану (службу вршити). Не
благосиља рањени! Они који се незаконито
оженише, и они који након постављења сту
пиште у брак, нека након одређеног време
на буду враћени у свој чин, и без успјеха да
буду, тј. да се оставе брака. Они, пак, који
се након заповијести сјединише, нека буду

извргнути.
Тумачење: Оци овога Сабора, и наста

ло зло исправљајући, и зло које би настало
забрањујући, и ова правила изложише на
утврђење, и заповиједају да сви они свеш
теници и ђакони који су прије њиховог
Сабора узели другу жену, и осташе тако чак
и до времена њиховог доласка непокајани

због безаконих бракова и нису их распу
стили, треба да буду подвргнути канон
ском извргнућу и да постану свјетовњаци.
Они који су се прије њиховог Сабо

ра покајали, спознајући шта је корисно
и прекинули са својом несвојственом и

саблажњујућом заједницом, треба да пре

стану са свештенством, само част нека

имају по сједалишту и по стајању. И по
часно мјесто им је довољно, нека плачу Го

споду да им опрости гријех из незнања.

Није прилично да рањени другога
благосиља.

Лли и ти презвитери. ђакони и ипођакони
који су прије постављења били у браку са
једном женом, ако јс то удовица, исто тако
и они који су у један брак ступили послије
постављења, не треба отала да се потпу
но оставе свештенства, тј. службе него на
одређено вријеме примивши запрсћење и
забрану свештенослужења. опет да ступе
у свој степен, јавно раскинувши безако
ни брак, тј. развевши се, и никако да се не
узводе на виши степен. већ у ком чину су
затечени, у том и да буду.

Оци ради човјекољубља и милосрђа
заповиједише да им овако буде, онима
који ово учинише прије Сабора. Након
Сабора и послије ове заповијести и по
слије правила, не допуштају ништа так
во, као ни да неко послије крштења буде у
браку са двије жене, или има наложницу.
или да је узео удову, или ону КОЈ а Је од дру
гога отпуштена, или блудницу, или робињу.
или плесачицу. Заповиједају да такав не
може да буде епископ, презвитер, ђакон или
ипођакон по 17. и 18. Апостолском прави

лу.
4. правило: hлирик који себи узме

невјесту Божју нека буде извргнут, а

свјетовњак нека буде одлучен.
Тумачење: Ово правило подврга-

ва избацивању из чина ако је клирик, и
одлучењу ако је свјетовњак онога који се
браком сјединио са дјевственицом која је
себе посветила и уневјестила Богу. Осам

наесто правило Василија Великог оваквог
сматра прељубником, и другачије ra не при-

,1а у заједницу осим ако најприје не остави

овај гријех.
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5. правило: 1111 презвитер који Је
ушкопљеник не треба да држи робињу или
друге жене. осим оних које не изазивају
подозрење.

Тумачење: Нмаш робиње или друге
жене у свом дому свештенима, тј. презви
терима, и ако су ушкопљени, и ако су ве
ома стари. ово правило забрањује. И по
сланица Василија Великог упућена пре
звитеру Григорију запрећује да то не бива,
осим да неко има са собом жену која је од
оних што не изазивају подозрење, од којих
нема бојазни ни покварености, као што
је мајка, сестра, тетка по оцу или мајци и
њима сличне, Правило заповиједа да они
који ово преступају буду извргнути. За
ушкопљенике, штавише, ово правило наво
ди да и ако су свјетовњаци, а живе у дому
са туђим женама које нису од незазорних
лица, нити су им сроднице, да буду одлу
чени.

6. правило: l\оји је постављен па ступи
у брак нека буде извргнут. Ако то хоће, ду-

. .
жан Је да се ожени раније.

Тумачење: Десето правило Анкир
ског сабора заповиједа да се допушта оно
ме који жели бити презвитер или ђакон, а

претходно свједочи о себи да ће се ожени

ти, да након постављења, не могући трпи

ти безбрачан живот, већ зажели да се оже
ни, узме (жену)и по постављењу, и остане

у својој служби. Ово правило одбацује то

правило и потпуно га укида. Двадесет ше

стом Апостолском правилу посљедујући,

ово правило заповиједа да онај који се по

постављењу у презвитера или ђакона или

ипођакона дрзне да се браком спаја за су

живот, буде извргнут. Дозвољено је свако

ме прије рукоположења у законити брак
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сјединити се са женом.
7. правило: f1ко власт неку држи ђакон

и повише презвитера сједи, осим ако јс из
асланик патријархов или епископов, треба
да буде посљедњи међу свима,

Тумачење: Божанствени Оци, из
Цркве одгонећи свјетовну надменост и
началствовање, заповиједају да нико од
ђакона, ма какво црквено достојанство
имао, не сједи изнад презвитера, осим
уколико је ђакон чувар мјеста, тј. иза
сланик. Такав је у име свога патријарха
или митрополита или епископа послан
у други град ради канонских и црквених
питања, и тада њему треба да буде указа
на част коју има онај који га је послао.
Иначе, уколико се неко од ђакона дрзне
да, мучен гордошћу, сједи више презви
тера, такав треба да буде сведен са свога
степена и да постане посљедњи међу ђако
нима,

8. правило: Будући да је немогуће два
пута, сабор једном у години нека буде

између Пасхе и мјесеца октобра.
Тумачење: Због невоља које су се деша

вале епископима и напада варвара, ово пра

вило је укинуло одржавање сабора два пута
у години, и одредило да сабор буде једном у

години, између Пасхе и мјесеца октобра.

9. правило: flкo је клирику забрањено

улазити у крчму, тим прије му је забрањено

да је има. Или нека престане са тим или

нека буде извргнут.
Тумачење: !\лирику не приличи да има

крчму ни у њој да ради, тј. вино продаје

(крчма је здање у коме се вино продаје). Ако

је клирицима забрањено да у туђу крчму

улазе, осим ако то чине из нужде, много Је

неприличније да и сами имају крчму и у њој

служе другима. Који ес дрзне да чини ово и
убјеђиван не окане се, да буде извргнут.

1 О. правило: tпископ, презвитер и ђакон
који узима лихву, ако с тиме не престане, да
буде извргнут,

Ово правило је разумљиво.

11. правило: Бескваснијудејски хљебови
су одбачени. Онај који призива њихове
љекаре, или се с Јудејцима купа, нека буде
извргнут.

Тумачење: Никаквог заједничарења
нема између Јевреја и хришћана. Стога,
ако се деси да неко једе њихове бесквасне
хљебове, или њихове љекаре зове да би га
исцјелили, или се купа у бањи с њима, или
се како другачије срођава с њима, ако је кли
рик, подлеже извргнућу, а ако је свјетовни
човјек да се одлучи.

12. правило: Иако је речено да се жена
не одгони, ипак због бољег напредовања,
епископу који се поставља заповиједамо да

отада не живи са женом.
Тумачење: Пето Апостолско правило

ни епископу, ни презвитеру, ни ђакону не
допушта да, изговарајући се побожношћу,
отпусти своју жену, но и запрећује ономе
који то учини, тј. који отпусти жену. Ако
се по запрећењу не исправи, и неће да је

поново узме, свргава се из чина. Ово пра
вило не дозвољава епископима да. на
кон постављења, живе са својим женама,

али не чини то ради одбацивања или уки
дања оног што је од Апостола раније

узакоњено, него то промишља ради спа
сења и бољег напретка људи, и не дајући
никаквој мрљи на свештеничко звање.

Рече божанствени Апостол: Све У сла
ву Божју чините. Без спотицања будите
и Јудејцима и јелинима и Цркви Божјој,

као 11 Ја што свима у снему угађам, ие
тражећи корисно себи већ многима, да се
спасу. Будите слични мени, као ја што сам
Христу.

А епископа који ово чини, тс и послије
постављења у епископство живи са својом
супругом, заповиједа да буде извргнут.

13. правило: il lада Римљани заповије
дају да они који се постављају за ђакона
или презвитера оставе своју жену, ми
заповиједамо да ђаконски и презвитерски
брачни живот цјеловит остане,

Тумачење: Иако у Римској Цркви у
чину (рукоположења) стоји како онај који
хоће да постане презвитер или ђакон треба
прије постављења дати обећање да се више
неће састајати са својим женом, већ да ће
раскинути брак с њом, ово, као против
но Господњем и апостолском учењу, није
прихваћено ии овим правилом. Одређује се
правилом да презвитери и ђакони никако не
растављају своје бракове који су законито
склопљени, него да живе са својим жена
ма. Од супруга да се уздржавају у одређено
вријеме, тј. у вријеме када треба постити.
и када се дотичу Светиње. тј. Божанску
службу да врше, како би могли од Бога брзо
добити оно за шта се моле. А који се одлу
чи да отпусти своју жену под изговором по
божности, (правило) заповиједа да се одлу
чи, а ако потом остане неисправљен, одно
сно не хтједне је узети, нека буде извргнут
из достојанства, према петом Апостолском

правилу.
14. правило: Презвитер прије тридесет

година, и ђакон прије двадесет и пет годи
на, и ђакониса прије четрдесет година (нека
не буду).

15. правило: h.оји прије двадесете годи-
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нс (постану) ипођакони. неки буду извргпу
т11.

Тумачење оба правила: flкo ес 11 11а!Ју
нски ди су веома достојни, нико да не буде
постављен у чин прије времена одређеног
за сваки степен већ, ако неко постане пре
звитер прије тридесете године, или ђакон
прије двадесет и пете. или ипођакон прије
двадесете године, треба да буде извргнут.
Такође II ђакониса ако прије четрдесете го
дине буде постављена.

16. правило: Некаје разумљиво оно што
јс речено у Дјслима апостолским: да седам
ђакона буде. То ес односи на оне који слу
же трпезама, а нс на оне који служе Светим
Тајнама.

Тумачење: Четврто правило Сабора у
Новој Кесарији заповиједа, а мисли се да
је то потекло од Дјела апостолских, да ес
поставља седам ђакона који служе Светим
Тајнама у свакоме граду, па и ако јс веома
велики. Ово правило говори да Оци тога
Сабора нису добро разумјели ријечи о се
дам ђакона које се налазе у Дјелима апо
столским, ТЈ. не говори о оним мужевима
који служе Божанственим Тајнама, јер тада
су оне биле брига Светих апостола, него о
онима који служе при трпезама, којима је
било поверјено старање о заједничким по
требама оних (вјерујућих) који би се тада
сабрали. Стога се неће захтијевати од црка
ва да, по оном правилу, имају по седам
ђакона за служење Божанственим Тајнама,
него свака црква према приходима који се
стичу у њу нека има колико може презвите
ра, и ђакона и осталих клирика.

17. правило: Који прими и постави туђег
клирика, са тим постављеним и он сам да
се извргне.

Тумачење: 11 икоме од клирика није
дозвољено да буде прибројан другој Цркви
без сагласности свог епископа. Ако нски
епископ прими туђег клирика и приброји
га својој Цркви без отпусног писма
његовог епископа, било да га јс оставио у
достојанству у коме јс био, било да га је по
ставио у виши степен, ТЈ. презвитера или
ђакона, обојица нска буду извргнути.

18. правило: Онај који ес због варвар
ског напада преселио, када ес напад окон
ча, треба опет да ес врати у Цркву у коју јс
прибројан био. У противном нска буде од
лучен с оним КОЈИ га Је примио.

Тумачеље: Клирик који без икаквог
насиља остави Цркву у коју је прибројан,
тс оде у другу Цркву, и буде примљен од
тамошњег епископа и прибројан међу
његове клирике, свргава се скупа с оним
који га је примио, како и одређује горе на
ведено 17. правило Сабора у Сардици.
Онај клирик који је туђиновао ван своје
Цркве због напада варвара или због дру
гог насиља, уколико по престанку навале
варвара или друге опасности због које је
отишао, не жели да се врати у своју Цркву
у коју је био прибројан, нека буде одлучен

. . .заједно с оним епископом КОЈИ га Је примио
све док се не врати у своју Цркву. Криви
ца због које се овај одлучује, а онај свргава
слична је, јер није исто као онај у седамне
стом правилу и овај. Онај претходни оде од
своје Цркве без потребног разлога, и утоли
ко онога, који на њега руку своју положи,
посрами и наруга му се, а овај када оде од
своје Цркве учини то по нужди.

19. правило: llредстојатељ Цркве осо
бито у сваку недјељу треба да поучава људе
заповијестима Божјим, и да говори не по

себи него као што божанствени Оци лосе
гошс.

Тума•1ење: Нпископи су у све данс оба
везни да божанственим заповијестима уче
црквене људе благовјерју, а недјељом више
110 у друге данс. Ако их неко упита за ријечи
Светог Писма, нека не казује о томе по свом
уму, него као што су црквени свјстилниuи
и учитељи својим списима протумачи
ли. Нека им то буде по вољи, да знају и
разумију предања богоносних отаца, и по

. .
њима разрјешавају постављена питања,
како не би, не знајући сами разријешити
их, далеко отпали од истинског тумачења.
А немарног епископа који не учи клир ни
људе своје побожности, 58. Апостолско
правило прво одлучује, а ако остане упоран
у томе, и збацује са достојанства.

20. правило: 6пископ који у туђем граду
поучава народ усљед гордости и дрскости,
презирући тамошњег епископа, те народ
учи упињући се да овога посрами и пони
зи, и туђи престо себи да заручи, нека пре
кине са (вршењем) епископске власти. Јер
ко жели туђе, нека буде лишен и свога, и на
презвитерско мјесто такав да буде сведен,
и да чинодејствује презвитерски. И обра
ти пажњу када се епископ на презвитерско
мјесто своди, јер двадесет девето прави
ло Сабора у Халкидону свођење еписко
па на презвитерски степена назива крађом
светиње. Сматрај ово правило претежнијим
од оног васељенског правила.

21. правило: Који је потпуно извргнут
и одгурнут међу просте људе, уколико се
покаје нека само има облик косе као кли
рик. Уколико се не покаје, коса нека му рас
те.

Тумачење: fuo је презвитер или ђакон

и~врrнуr из достојанства, има част и мјесто
сјсдсња као и други који су у клиру, и нска
пострижу главу, тј. тјемс, у облику круга.
Ако ради греховне кривице буде потпуно
извргнуr, и постављен међу просте људе.
уколико ес лобровољно одрекне гријеха
због кога је лишен благодати Божје и ча
сти. и окреће ес покајању, такав као кли
рик главу да стриже. Ако не одступи својом
вољом, но хоће да твори гријех. тала нека
му власи расту као у свјетовњака, јер је за
волио обитавање у свијету више од небес
ког живота.

22. правило: 6пископ, и презвитер, и
ђакон, и сваки клирик којије био постављен
за новац, нека се извргне заједно с оним
који га је поставио.

Ово правило је разумљиво.
23. правило: Који раздаје пречисте Тајне

Тијело и Крв Господа нашег Исуса Христа.
и причешћује људе, уколико тражи новац
или било шта од оних који се причешћују
нека буде извргнут.

24. правило: fu<o клирик или монах на
хиподроме одлази, или ако са свадбе не оде
прије него што уђу играчи. нека буде из
вргнут.

Тумачење: ћлирик се не свргава олако.
Ако је позван на свадбу и ако, када треба
да уђу играчи да забављају и саблажњавају
људе, он не устане прије тога и не оде, него
када они то чине, а он посавјетован не по
слуша и то не напусти нека се извргне.
Исто то треба учинити с онима који одла
зе на хиподроме и позоришта (хиподроми
ма се називају мјеста на којима се коњи и
кочије утркују).

25. правило: Околни предјели и предјели
у селима, ако су 30 година под нечијо
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влашћу, нска и даље буду; ако су мање од
30 година, (може ес) расправљати о њима.

Тумачење: f_)убним предјелима називају,
као што смо и у 17. правилу Халкидонског
сабора написали, црквене њиве или нека
мјеста која се налазе издвојено немајући ни
са ким било какву заједницу, ни са једним
градом или селом, које (предјеле) сада
називају и саможнвећн. Мјесним називају

. .
оне њиве, села или нека друга Мјеста која
леже између села и градова. Ако узме неки
епископ такав предио - који лежи или
између села или негдје на рубу - а који при
пада другом епископу, и држи у току ЗО

. .
година, па га тај епископ за то вријеме не
опомиње за то, нека након тога то остаје
њему непромјенљиво. Ако прије него се
наврши ЗО година настане распра између та

. .
два епископа, прилично Је да епископ КОЈИ
тврди да је овај предио његов на суду епи
скопа ове области тражи своје.

26. правило: Презвитер који падне у
безакони брак, и буде извргнут, нека само
сједи са презвитерима, али тек када нечи
сти брак буде разријешен.

Тумачење: 'fколико неки презвитер
прије постављења узме за жену или удо
вицу, или блудницу, или плесачицу или

било коју од оних које су забрањене они

ма у чистоти,32 нека престане са службом.
Нека има сједење са презвитерима након

што раскине поменути брак због кога је и

лишен свештенодејствовања.

27. правило: Ниједан клирик ни током

пута, нити у дому нека се не облачи у њему

неприличну одећу. Ако се обуче, нека буде
одлучен на једну седмицу дана.

Ово правило је разумљиво.

28. правило: Неки грожђе сједињују са

бескрвном жртвом. Заповиједамо да ес од
сада пико не дрзне ово да чини.

Тумачење: Приносити грожђе к жртве
нику у одређено вријеме, и да га презвитер
благослови и раздаје онима који то траже,
допушта треће Апостолско правило. Али,
да се оно сједињује са Бескрвном Жртвом
и да обоје заједно раздаје народу, ово пра
вило забрањује, те прописује да се одсада
нико од презвитера не дрзне да то чини. У
противном онај који то ради треба да буде
извргнут.

29. правило: Неки од Отаца су у дан Бо
жанствене (Тајне) вечере приносили Бес
крвну Жртву послије вечере. Овај Сабор
одлучује да ово не смије бивати, ни у Ве
ликом посту разрјешавати (пост) четвртка
посљедње недјеље, и тиме сав пост нипо
даштавати.

Тумачење: Четрдесет прво правило Са
бора у Картагини одређује да Божанстве
ну службу врше људи који нису јели, осим
једнога дана у години у који се Вечера

Господња савршава. У Велики Четвртак по
вечери творили би свету службу. Ово пра

вило, да би се очувала строгост, ни тај дан
не допушта но заповиједа да и тога дана,
тј. на Велики Четвртак, свештеници прије

јела Бескрвну Жртву савршавају, и људи,

такође, прије јела да се њоме причешћују,

како се не би преступањем једног дана ни

подаштавао цијели пост.

ЗО. правило: flкo се у Црквама варва

ра свештеници, по договору уздржавају

од приближавања к својим женама, одсада

нека сек њима не приближавају ни на који

начин.

Тумачење: flпостолско правило одређује

да буде одлучен онај презвитер или ђакон

1<оји, изговарајући ес побожношhу, изгони
своју жену, или да ес извргне ако нс послу
ша и убрзо је нс прими поново. Нски свеш
теници у варварским Црквама, мислећи да
учине нешто више од Апостолског правила,
нису одгонили своје жене, него сагласив
ши се с њима, уздржавали су се узајамног
општења. Не одбацујући такав договор
ових свештеника из варвара, ово прави
ло им заповиједа да одсада више ни у ком
виду не живе са женама да би се у цјелини
и савршено показало њихово обећање. Са
бор допушта то због њихових страних и
колебљивих обичаја и малодушне воље.

31. правило: Не приноси (Бескрвну)
жртву у црквици која је унутар куће, осим

по допуштењу епископа.
Тумачење: Педесет осмо правило Са

бора у Лаодикији забрањује епископу или
презвитеру да врши Божанствену службу у
црквицама које су у кућама. Ово правило то
укида, и одређује да, са допуштењем епи

скопа тог мјеста, свештеници то могу да
чине у црквицама које су у домовима. Ако

то чине без допуштења, нека се извргну.
32. правило: Оповргавајући јерес

водопредстојатеља,33 Златоуст говори: Ка
да Господ пострада и васкрсе, вино прими
и предаде. Ово Јермени прихвативши при
носе само вино, не знајући да и сам Злато

уст, и Василије, и Јаков у Бескрвној Жртви

приношаху вино помјешано са водом, и
нама предаше да чинимо принос на тај на

чин. Стога, уколико неко приноси само
вино или само воду, а не сједињено једно с

другим, нека буде извргнут.
Тумачење: Јермени су, погрешно

разумијевајући Златоустово тумачење

Матејевог Јеванђеља, када је он настојао да

опо .вргне Јерес хиаропарастата који су за
Бескрвну Жртву употребљавали само волу,
почели да приносе само вино. Ови без
божници нису разумјели да су ријечи све
тога усмјерене на то ,1а се оповргне јерес
оних који (бого)служе са водом. и да се
они приволе приносити и вино у Светим
Тајнама, већ мислећи да се забрањује волу
уливати у Светој Тајни, на унижење свога
светитеља. једино вино приносе. Нису зна
ли да и сам Златоуст, и Василије Велики, и
Јаков, брат Божји, вино мјешајући с во,10~1
Бескрвну Жртву приносише. предајући
нам да тако служимо. Зато, ако неки епи
скоп или презвитер не приноси Пречисту
Жртву по овом предању Апостола и бо
гоносних Отаца, нека буде извргнут као
онај који тајну држи за нешто обично и 0,1-
бацује предање.

33. правило: flкo кандидат није достојан
рукоположења, па био и свештеничког рода,
или неког другог, нека се не поставља.

Непострижени, као ни онај који није до
био благослов. нека са амвона свештене

ријечи не чита.
Тумачење: Они што живе у Јерменској

земљи, сљедујући јудејским обичајима,
примају у клир само оне који су (пори
јеклом) од свештеничког реда. Такође, и
без благослова епископа и без свеште-
ног пострига, постављају свештенопојце

. .и допуштају им да читају с амвона свеш-
тене књиге народу. Зато ово правило од
бацује обоје, и заповиједа да се не гледа

. .
ни на род, нити испитује да ли Је свеште-

ничког рода или неког другог онај кога тре
ба у клир поставити него једино испитати

њега самог да ли је достојан. И не допушта

никоме да чита или пјева с амвона уколико
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од свог спископа није добио благослов 1111

свсшгснички постриг 01111 којн поступају
супротно овој заповијести одлучују се.

34. правило: 'fколико се нски клирици
11л11 монаси заклиљу или договарају ради
(чињења) зла, или ес договарају против
епископа или против свога друга клирика,
нека отпадну од свог степена,

Ово правило је разумљиво.
35. правило: Послије смрти епископа

клирици нека чувају иметак. Ако није оста
ло клирика, митрополит нека то чува до из
бора другог епископа.

Тумачење: Ни клирицима по смрти

/

њиховог епископа. као ни митрополиту није
допуштено да за себе узимају било шта од
иметка обудовјеле Цркве, него су клири-

. .ци дужни да све цијело сачувају све док не
буде постављен други епископ. Ако се деси
да у тој Цркви није остало клирика, митро
полит нека то чува нетакнуто док све не пре
да епископу који треба да буде постављен.

36. правило: I\онстантинграда (епи
скоп) нека прими исто старјешинство по
Римском, а за њим Александријски, и по
том Антиохијски и најзад Јерусалимски
(епископ).

Тумачење: Да епископ Константингра
да прими исто старјешинство по Римском
- ово правило је протумачено у трећем
правилу Другог васељенског сабора који
бијаше у Константинграду, и у 28. правилу
Сабора у Халкидону, тако да није по части
други по Римском, но по годинама. Тако и
овдје треба разумјети, да када се каже по

Римском говори се о времену, а не о части.
По многим годинама, равно старјешинство

Римској Цркви задоби и овај, Константин
градски пријесто. Будући да граду бијаше

у1шз:1110 поштовањс од цара и бољара, и
старјсшипство прими (Констаптиш-рад)
равно Староме Риму.

37. правило: 6пископ који због најезде
варвара не ступи на престо. 11е1<а има своју
катедру, и нска поставља и пуноважно чини
све свештеничко.

Тумачење: dко неки епископ буде
постављен, и због најезде варвара не може
доћи у град за који је постављен, како би
у њему успоставио свештеничко уређење и
сјео на престо, таквога не треба спречава
ти да чини оно што је својствено за еписко
пе, већ нека чини све и устројава, и да има
част своје катедре, и да чини постављења
свих клирика по правилима, и сос што он
учини, према свједочанству правила, нека
је постојано. Сила времена неће му бити на
штету, неће уништити његово епископско
достојанство.

38. правило: flкo неки град буде основан
или обновљен по царевој заповијести, нека
грађанском и јавном закону сљедује и по
редак црквених дјела.

Тумачење: Gтари град који је цар обно
вио, или који буде новоустројен на не
ком мјесту, треба да буде под престолом
оног епископа под којим је већ уписан, и
утврђене дажбине нека даје. Ако би се пре
дио другог епископа налазио и ближе томе
граду, неће му помоћи његов (тога града)
епископ, већ градске и јавне законе нека
прати, како је речено у 17, правилу Халки
донског сабора,

39. правило: Нови Јустинијанград тре
ба да има власт као Константиновrрад,34

и његов првопрестолник треба да има
старјешинство над свим епископима у Хе-

. .
леспонту којима се преселио, и од својих

епископа да буде постављан као што уста
новише Оци у Ефесу,

Тумачење: Овај Јован, у то вријсмс
првопрсстолник острва Кипар, а то јс
Нови Јустинијанград, због варварских на
пада, и желећи се ослободити незнабожач
ког ропства, и чисто се потчинити власти
хришћанског цара, пресели се с острва Ки
пра и пређе у област Хелеспонта. Њему
бијаше допуштено да има власт Констан
тинграда над хелеспонтским епископијама,
и да буде првопрестолник свим епископима
који су у тој области, да засебну власт има,
и да буде постављан од својих епископа,
онако како је и одредио Сабор у Ефесу, А
када се Кипар ослободио од незнабожачке
руке, Митрополија хелеспонтска поново се
вратила престолу Констангинграда.

40. правило: Онај који хоће да монахује,
нека монахује бар од десете године. Божан
ствени Василије забрањује да се постри
же прије седамнаесте године, али будући
да Апостоли повјеравају Цркви удовице
од шездесет година, а Оци одређују да се
постављају ђаконисе од четрдесет година,
јер су Цркве ојачале, то и ми оштријим пе
чатом за монахе назначујемо.

Тумачење: ()самнаесто правило Васи
лија Великог каже да дјевојка која себе
приводи I< Господу и одриче се брака
мора бити старија од 16 или 17 година,
како би њени завјети били постојани и,
ако се одрекне њих, неизбјежно ће бити
кажњена. Дјечје ријечи, каже, не треба
држати за истините у таквим (ства
рима). Ово правило прихвата онога који
жели да се постриже са најмање десет го
дина, повјеравајући вријеме искушеништва
на суд игуману. Ако мисли да је корисније

1а љега ла узраста у монашком устројству
живљења, скратиће вријеме које јс одре
дио Василије Велики, због тога што види
Цркву као снажнију Божјом благодаћу. како
напредује и успијева, а вјерни се показују
као постојанији и способнији за очување
божанствених заповијести, Због те ријечи
Црква и јесте узнапредовала на боље,

И вријеме за ђаконисе свештена прави
ла скратише и предаше да се поставља по
навршењу четрдесет година, иако Апостол
прописује да међу удовице у Цркви може
бити убројана она која има 60 година.

41. правило: Који имају намјеру ,1а се
затворе, нека претходно три године про
живе у манастиру, и ЈОШ голину да проведу
прије затварања и тако нека уђу, и нека не
излазе осим у смртној опасности или ако је
заједниџи на корист.

Тумачење: Који жели ући у затворниш
то и пазити само на себе, претходно треба
да ступи у манастир и постриже се. и током
три године да се потчињава игуману тог
манастира у страху Божјем. На тај начин

. .епископ тог краја испитује његову одлуку:
ако он то чини добровољно. и из свег срца
љуби такав начин живота, онда ће и остати
и на тај начин свједочити да га жели. Још
једну годину проводи изван затвсрништ
ва, да би пружио још већи доказ да не тежи
тиховању ради сујетне славе, него (ради)
свог доброг удјела, Након истека толиког
времена, ако се нађе да све дотад пребива у
таквој вољи, нека га затворе, и отада одатле
никако да не излази, осим због неке опште
користи која предстоји или му нека невоља
пријети смрћу. Ако му се шта такво догоди,
тада може изаћи са благословом помјесног
епископа. Ако сам изађе из других разлога.
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I

тада је најприје потребно да буде II невољно
затворен. а потом пост и друге (видове)
строгог живљења наложити на љега, да би
кроз то пронашао лијек за своју малодуш
ност, знајући према написаноме да нико ко
стани своју руку 110 плуг, а осврће се назад,
1111је 11р1111рава11 за Царство Небеско.

42. правило: Џрноризац ако носи распу
штену косу, као пустињак, ако се не остри
же и не оде у манастир, нека се прогна из
града.

Тумачење: ()ни које држе за пустињаке,
и носе црне одежде или костријет, и главе
обрасле дугом распуштеном косом обилазе
градове, такви нека оду у манастир и вла
си своје пострижу, те и у осталом приме
монашки образ. Ако то не хтједну, нека се
прогнају из града како не би омаловажава
ли своје завјете, и нека живе у пустињама
по којима су и име стекли.

43. правило: Gвако ко желећи да избјегне
животне буре ступи у манастир, нека му је
допуштено.

Тумачење: Господ и Спаситељ наш ре
као је: Који долази Мени, нећу га истјерати
напоље. Доликује сваком хришћанину да
избјегава многометежне буре овога живо
та, и да оде у манастир и буде пострижен,
и ако је сваки гријех чинио. Оне који се не
престано кају прима Бог, и нека му никакав
начин (ранијег живљења) не смета да испу-

. .ни СВОЈУ намјеру,
44. правило: iИонах ако се ожени или

чини блуд, нека понесе запрећење за блуд
ника.

Тумачење: Монах треба да понесе
једнако запрећење и ако блудничи, и ако
узме жену у брачну заједницу. Запрећење
блудницима је седам година, по 59. пра-

вилу Василија Великог: двије године нска
. .плаче, двије нека слуша, двије нска при-

пада а једну годину нска стоји са вјсрпима
и осме нека буде примљен у заједницу
причешћен Божанственим Тајнама.

45. правило: Да не облаче родитељи у
брачне одежде ону која жели да се постри
же и тако (монашки) образ да прими. То је
подсјећање на свијет који пролази.

Тумачење: Запазили су Оци да неке од
жена које желе бити пострижене у монаш
ки образ, они који их приводе облаче прет
ходно у брачне ризе, и сву другу одјећу
златом и драгим каменом ишарану, те их
тако скупоцјено украшене ка олтару при
воде. Тада, свукавши све то са њих одмах
узимају благослов монашког образа, и у
црне ризе облаче се. Заповиједају Оци да
од сада то не бива, јер је и неплеменито и
несвето да се оне, које су се својом вољом
одрекле свјетовне красоте и завољеле жи
вот по Богу, и помисли своје непроменљиво
утврдиле те такве манастиру дошле, опет
наводе да се сјећају трулежних и пролаз
них љепота које су већ у заборав положиле.
Тиме само душу, као таласима потапану,
смућују и тамо-амо тјерају, тако да ни сузу
не смију пустити ни покајање срца свога
показати.

46. правило: Монахиња нека не из
лази из манастира осим са благословом
игуманије, и то не сама, већ са сестром ста
рицом. Изван манастира нека никад, без из
узетка, не ноћивају. Исто се односи и на мо
нахе, без допуштења игумана из манастира
да не излазе.

Тумачење: Ово правило потпуно
забрањује монахињи да, због било ког раз
лога, проведе ноћ ван манастира. Ако се

деси велика невоља, на жели ла изађе из
манастира, нека изађе са допуштењем и
благословом игуманије и, опет, вративши
се да спава унутра - то не забрањује већ и
заповиједа да се тако учини. Још се и ово
додаје, да из манастира не излази сама, него
са неком од старица које су међу првима у
манастиру.

Тако/је, ни монасима не допушта да без
дозволе игумана излазе из манастира. Који
пресrупају ово правило подвргавају се
одговарајућем запрећењу.

"К47. правило: f ена у мушком, као ни
мушкарац у женском манастиру нека не
преноћи.

Ово правило је разумљиво.
48. правило: Она која се разилази

од онога који треба да прими епископ
ско првосједалиште, послије његовог
постављења нека оде у манастир који је да
леко од епископије, и нека прима старање
од епископа.

Тумачење: I)ако би се избјегла саблазан
и сметње, доликује да се онај који треба
да постане епископ споразумно разведе са
својом женом. Она потом, послије његовог
постављења, нека оде у манастир који се
налази далеко од епископије. Све што јој је
потребно да прима од епископа.

49. правило: Манастири КОЈИ су
устројени са допуштењем епископа не тре
ба да постају свјетовна обитавалишта и да
се дају свјетовним људима.

Тумачење: Ово правило говори слич
но што и 24. правило Сабора у Халкидону.
4. правило Сабора у Халкидону забрањује
подизање манастира без допуштења епи
скопа тог мјеста.

50. правило: Ни свјетовни људи не тре-
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,.. .оа да се коцкају.
51. правило: Не треба бити комедијаш,

нити позориште гледати. ни лов чинити.
Одлучују ес они који ово чине, а клирици
ес свргавају.

Тумачење: И од хришћана свјетовњака
тражи се да живе чистим животом. Због
тога правило одлучује оне међу њима који
се предају коцки, плесању, комедијаштву.
тј. глуми, или на неки други начин окупљају
људе око позорнице, или је страсни ловац.
Клирици који нешто од тога чине треба да
буду извргнути.

52. правило: Током читавог Великог По
ста, осим недјељом, суботом и на дан све
тог Благовјештења, нека се служи служба
Пређеосвећених Дарова.

Тумачење: fазлог због кога се током Ве
ликог Поста осим суботом, недјељом и на
дан Благовијести не приноси просфора, него
је прописано да се служи Пређеосвећена
Литургија, изложен је, по нашем мишљењу,
у 49. правилу Лаодикијског сабора.

53. правило: Који дјетету кумују на све
том крштењу не смију ступати у брак са
његовом мајком. Уколико би неко и ступио
у брак, након што се растави, таквог је по
требно подвргнути запрећењу.

Тумачење: Духовно сродство веће је од
тјелесног. Због тога ово правило подврга
ва запрећењу (за) блудника онога који се
брачном заједницом сједињује са мајком
.цјетета коме је кумовао на светом крштењу.
Најприје да се разријеши безаконог сажи
вота, а потом да прими запрећења за блуд-

ника.
54. правило: Немој допустити да бра-

тучед узме братучеду, нити отац и син
(да узму) кћер и матер, нити двије сестре
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.цјсвојкс (да узму) отац и син, ни два брата
rајку и кћерку, ни дна брата двије сестре.

Ако 611 се овако што догодило (кривци) на-
кон што се брак прекине, седам година нска
се кају,

Тумачење: Ови бракови су забра
њени II морају бити прекинути, а они
који су у њих ступили, по распуштању,
према овом правилу и 78. правилу Васи
лија Великог, једну годину треба да су

. .с онима КОЈИ плачу, двије године с
. .онима КОЈИ слушају, три године с они-

/

ма који припадају, а седму годину могу
да стоје с вјернима. На тај начин, ако
се у сузама покају, могу бити удосто
јени Светих Тајни, тј. пречистог Тијела
и пречисте Крви Господа нашег Исуса Хри
ста.

55. правило: fимљани током Великог
поста посте суботом, а овај Сабор напомиње
да је и за њих обавезно Апостолско прави
ло.

Тумачење: Gазнавши да се у граду Риму
преступа 64. Апостолско правило, које
заповиједа да се осим Велике Суботе у
друге суботе и недјеље не пости, овај све
ти Сабор заповиједа да и у Римској Цркви
неизмјењено треба да се чува то Апостол
ско правило.

56. правило: Јермени у све суботе све
тог Великог поста једу сир и јаја. Због тога
Сабор одређује да се и од овога удаље, а ако
неко не послуша, нека буде одлучен. Уко
лико је клирик, нека буде извргнут.

Ово правило је разумљиво.
57. правило: Не приличи да се у олтар

уноси мед и млијеко.
Ово правило је разумљиво.
58. правило: Gвјетовњак себе самог да

нс причешћује, У супротном нска јс на сс•
дам дана одлучен.

Тумачење: Gвјетовњаку нс приличи да
самога себе причешћује Божанственим
Тајнама, пречистим Тијелом и пречистом
Крвљу Господа нашег Исуса Христа у при
суству епископа или презвитера или ђакона.
А који учини овако, по заповијести Сабора
на недјељу дана нека буде одлучен, како би
се научио да не умује више него што треба
умовати.

59. правило: 1f црквицама које су унутар
домова нека не бива крштења. Уколико се
клирик овога не придржава, нека буде из
вргнут, а свјетовњак да буде одлучен.

Тумачење: Тридесет прво правило овог
Сабора допушта да се свештенодејствује
у црквицама које се налазе у домовима, са
дозволом епископа тог краја, иако 58. пра
вило Лаодикијског сабора то забрањује
епископима и презвитерима. А крштење
дјеце чинити у црквицама које су унутар
кућа - то дјело ово правило забрањује, и
заповиједа онима који се желе удостојити
Божанског просвјећења да долазе саборним
црквама, и у њима тај дар да примају. Ако
неко преступи заповијеђено, ако је клирик
да буде извргнут, а свјетовњак да буде од
лучен.

60. правило: Који се својом вољом
показује као обузет демоном, нека прими
запрећење за ђавоимане.

Тумачење: flкo је, по Апостолу, онај
који се приљепљује уз Господа истог духа
(с Њим), јасно је да и они који ђаволу себе
усвајају, сједињењем су истог духа са
њиме. Због тога, онај који се својом вољом
показује као ђавоиман, и оним што чини
опонаша дјела ђавоиманих, нека се под-

вргне таквом напорном животу, и трулу и
посту, као да јс истински ђавоимап, да би
се повратио од дејства демона.

61. правило: Онај који себе предаје
врачарима или демонима, како би саз
нао нешто неизрециво од њих, треба да
прими шестогодишње запрећење. Такође,
и они који слиједе оне који воде медвједе,
и бајаче, и облакогонитеље," и у родослове
и судбину вјерују треба да буду удаљени од
Цркве.

Тумачење: Оне који сљедују за незна
божачким обичајима, и одлазе врачарима
и бајачима, или их у своје домове позивају
не би ли сазнали од њих нешто, а такође
и оне који хране и држе медвједе или неке
друге животиње, ради опонашања и варања
простијих људи, они који у судбину вјерују,
и у родослове (односно рожданике), и у
мађијања (који се зову облакогонитељи) -
кој и то творе и у то вјерују, Сабор заповиједи
да буду подвргнути шестогодишњем
запрећењу, тако да четири године стоје са
онима који припадају, а сљедеће двије го
дине стоје скупа са вјернима и тек онда да
буду удостојени Божанствених Дарова. Ако
остану неисправљени, те након запрећења
остану у тим јелинским поквареностима,
нека се искључе из Цркве.

О чаробњацима и бајачима говорише бо
гоносни Оци и црквени учитељи, а особи
то Златоуст, да треба бјежати и одвраћати
се од оних који чарају и бајају, чак и ако
име Пресвете Тројице помињу, ако и свете
призивају, и ако чине знамење часног крста
Христовог.

62. правило: Из живота верујућих треба
одбацити вате, врумалије, календе, плесо
ве у част богова, и комичне, и сатирске, и

козје маске, и при зивање Диониса над то
чилима, и смијех над крчазима. Који нешто
од овог чине. према овом прав•L1у нека се
извргну ако су клирици, а одлуче ако су
свјетовњаџи,

Тумачење: Календе су први дани у
мјесецу, кадаје био обичај код Јслина да при
носе жртве, а вате и врумалије јесујелински
празници. Брум је надимак Дионисов, а све
друго су идолска празновјерја и прелест,
које су Свети Оци одстрањивали из живо
та вјерних, забрањујући хришћанима да 10

чине. Такође се забрањују женски плесо
ви у народу, којима распламсавају блуд код
оних што их гледају, и оно што су јелински
мушкарци и жене чинили у вријеме својих
лажно названих богова. Забрањује се да се
мушкарци облаче у женску одјсћу, као и
женама у мушку, што се чинило уз плес у
вријеме празника Диониса. Исто се односи
и на стављање на себе косматих, 11 јарећих.
и сатирских маски. Космата лица су на
поругање неким удешавана; јареће маске
да би подстакле на жалост и плач; сатир
ске (маске) су користили они који су сла
вили Дионисов празник. Сатири су срамни
играчи око Диониса, или говоре за себе да
су он. Не треба ни име Дионисово призива
ти када се вино отаче, нити кад се улива у
крчаге, нити се (над њим) нагињати и грохо
том смијати. Дионис је било име јелинског
бога, учитеља пијанства и винодавца.Ово
што сада сељани чине, не знају шта чине.
Ово правило заповиједа да се онај који ово
са знањем чини извргне ако је свештеник, а

. .
одлучи ако Је прост човјек.

63. правило: Не треба уносити у цркsУ
(записе) о мучеништвима светих које су
Јелини сачинили.
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Тумачење: Казивања о мученицима која
су лажно написали Јелини како би омало
важили мученике Христове, не треба чита
ти у црквама него их треба огњем спали
ти. Ако се нађе нско да их чита и прихвата
нека буде проклет.

64. правило: Gвјетовњак не треба да по
дучава јер нису сви пророци и нису сви
апостоли.

Тумачење: Свако је дужан да зна свој
чин, и будући овца да не чини себе па
стиром, и нога да не умишља да је гла
ва. већ да се повинује од Господа пре
даном чину, и уши своје отвори на
слушање оних који су примили благо
дат учитељске ријечи. Нису сви пророци,
нису сви апостоли. Због тога, свјетовњаци
нека не поучавају, ни ријеч о заповијестима
да не започињу присвајајући тиме себи
достојанство учитељско.

65. правило: Нека се престане с оби-
. . .чајем да се у вријеме новог мјесеца пред

трговинама пале ватре и потом прескачу.
Тумачење: Неки су, по неком древном

обичају, испред својих здања у којима се
купује и продаје, или пред вратима својих
домова, палили ватре а потом их преска
кали. Оци и ово укидају, заповиједајући да
ако се нађе да клирик чини тако нешто нека
буде извргнут, а (ако то чини) свјетовњак
нека буде одлучен. Јер, и Манасија цар кроз
пламен проведе чеда своја, и врачајући
разгњеви Бога.

66. правило: Читаву седмицу послије
Васкрсења сваки вјерник треба да пребива
у цркви.

Тумачење: .Вјерни треба да проводе
вријеме у светим црквама, и да се радују у
псалмима и пјесмама током читаве недјеље
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која ЈС послије светог Васкрсеља Христа
Бога нашег.

Из другог законика 66. правило: Од
светог Васкрсења Христа Бога нашег па
до Нове недјеље, током читаве седми
це вјерници треба да постојано буду у
храмовима, радујући се у псалмима и

. .појањима и Пјесмама духовним, и пра-
знујући у Христу. Нека слушају читања из
Светог Писма, и нека се хране Светим Тајна
ма, јер ћемо на тај начин, заједно са Хри
стом, и ми васкрснути и вазнијети се. Ни
како у поменуте дане нека не бивају коњске
трке или неке друге забављачке игре.

Тумачење: iИи, који смо по Христу на
звани, дужни смо да празнујемо, не у храни
и красотама, ни сједећи и угађајући себи,
него духовно се веселећи. Духовно весеље
јесте да пјевамо и прослављамо Господа
за чудеса која је учинио избавивши нас од
ропства ђаволу. Стога правило и налаже да
се на такав начин прославља празник Па
схе, током читаве седмице по црквама по
свећујући се Господу, и тако у Христу пра
знујући, и према чуваном учењу, хранећи
се Њиме и Божанственим Тајнама, да бу
демо на тај начин са Христом васкрсну
ти и вазнесени - васкрснути из греховног
пада, и од нижег, земног живота вазнесе
ни ка вишњем, и духовном и истинитом
живљењу.

Зато током читаве седмице Пасхе, тј. до
Антипасхе Сабор не допушта да се праве
коњске трке нити некаква друга позоришта.
Нека је познато њиховим дружинама да се
Сабор окупио и укинуо што је бивало.

67. правило: Божанствено Писмо нам
заповиједа да се удаљавамо од крви, и од
удављеног и од блуда. Неки, ради удово-

љења утроби, крв разних животиња
неком вјсштином чине јестивом, што
називају кобасица, и тако једу крв. Ако неко
од сада почне јести крв у било ком виду,
ако ЈС клирик да ес извргне, а ако то чини
свјетовњак, нека се одлучи.

Ово правило је разумљиво.
68. правило: Књигу не раздири и немој

је давати на уништење све док сама до краја
пропадне.

Тумачење: Не доликује никоме било
коју књигу Старог и Новог Завјета, и књиге
премудрих светих учитеља наших исквари
ти или уништити, или их дати поругачима
књига, или продавцима мириса да их униш
те и искидају уколико се нису до краја рас
пале, или мољцима изједене, водом упро
паштене или на неки други начин. Који ово
преступа одлучује се на једну годину.

69. правило: Осим самог цара, нико дру
ги од свјетовњака да не улази у очистилиш
те.

Тумачење: Не приличи никоме од свих
оних који свјетовни живот живе да улазе у
свети олтар. Само се царској власти и го
сподству, када хоће да принесе дар своме
Творцу, по неком правилу древних отаца
ово никако не забрањује.

ж70. правило: енама није дозвољено да
говоре у цркви.

Тумачење: Жене уколико нешто желе да
науче, нека питају мужеве у својим домо
вима.

71. правило: Одлучује се сваки онај који
се закону учи, а јелинских обичаја се прид
ржава, и у позоришта одлази и на игре, или
се облачи у неуобичајену одјећу.

Тумачење: flкo неко прихвата јелинске
обичаје, од оних који се уче градском за-

кону, и кад има прилику одлази у позориш
тс, или учествује у играма или ес облачи у
неку одјсћу која јс ван општег обичаја, нека
буде одлучен.

72. правило: 1-Јрак са јсрстиком није
чврст. Који су се сјединили прије овог пра
вила, ако то желе. нска остану скупа.

Тумачење: Правовјсрно~r мушкарцу нс
приличи да за жену узима ону која је јере
тик, или правовјерна жена да узима јерети
ка за мужа. Ако су нски као невјерујући
ступили у законити брак, а потом муж
повјерује, а жена још увијек буде у ропству
лажи, и ако вјерујући муж изабере да живи
са невјерујућом женом, или вјерујућа жена
са невјерујућим мужем, нека се не раздва
јају, по божанственом Апостолу: Посвети
се, рече, невјерујући муж вјерујућом же
ном, u жена невјерујућа ,ну.жен вјерују

ћим.
73. правило: Крст КОЈИ Је на земљи

начињен нека се заглади.
Тумачење: Нама је потребно да имамо

свако старање да бисмо достојно поштовање
одавали Животворном КрС1)' којим смо спа
сени од старог преступа, И, ако неко начи
ни или сложи изображење крста на земљи,
њега треба загладити или раставити, како не
би од оних који не знају или од животиња
био гажен, и (на тај начин) да оружје наше
побједе буде поругано.

74. правило: \" црквама се не праве пи
рови, нити се постављају трпезе. Који се не
оставе тога, нека се одлуче.

Тумачење: Не приличи дом Божји у оби
чан дом претварати, нити у њему правити
пирове, нн трпезе постављати ни унуrар
њега јести. Који се дрзне то да чини, ако не
престане, нека буде одлучен.
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75. правиле: 1fепожсљни су псуздржа-
1111 крици оних којн поју у цркви. Такође, не
прихвата ес нн дод:шаље црквеном појању
нечега што јс неприлично.

Тумачење: G умиљењем и са пажњом
многом приличити приносити појање
тајновидцу Богу, а не клицати неуздржа
ним узвицнма, и тиме природу присиљавати
на вику. Побожни и смјерни нека су синови
Израиљеви, поучава свештена ријеч. Но. не
треба појати ни било шта неприлично, и
неспојиво са црквеним устројењем.

"\1' .76. правило: '1 свештеној припрати не
треба правити крчме, и штетно је трговине
храном (ту правити). Који чини нешто од то
двоје, нека буде одлучен.

Тумачење: Спаситељ наш и Бог запо
виједио је да се од дома Божјег не чини дом
трговине, а то значи да се у њему не ку
пује, ни продаје. Због тога, не треба унутар
црквених припрата правити крчме, тј. вино
продавати, ни храну нудити на продају, ни
ти икакву другу трговину вршити. Ако се
покаже да неко тако гријеши, нека буде од
лучен.

77. правило: Ни један хришћанин нека
се не купа заједно са женама у бањама. Ако
то чини клирик, нека се извргне, свјетовњак
да се одлучи.

Ово правило је разумљиво.
78. правило: Који жели да буде

просвијећен, нека исповиједа вјеру чет
вртком сваке недјеље.

Тумачење: Доликује ономе који прилази
божанственом крштењу, према 46. правилу
Лаодикијског сабора, да се учи вјери, тј. на
учи Вјерујем у Једнога Бога... , и четвртком
сваке седмице прије његовог крштења пред
епископом или пред презвитерима нека
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исповиједа такво изложсње вјере.г],
79. правило: реба одлучити свакога

који послије Христовог Рођења, за празник
Пресвете Богородице, справља брашно или
било шта томе слично у част Рођења.

Тумачење: IIиje то част Пречистој
Приснодјсви, која је надумно и неизреци
во тјелесно родила Несмјестиву Ријеч, да
се и за неизрециво њено рођење уређује
и чини према обичају порађања других,
обичних жена која су у складу са нашом
природом. Због тога, ако неко послије све
тог Рођења Христа Бога, ујутру, кува браш
но и то раздаје другима, под изговором да
на тај начин поштује након рођења Пречи
сту Матер Дјеву, ако је клирик нека буде
извргнут, а ако је свјетовњак нека се од
лучи. Ми исповједамо да је Божје Рођење
од Дјеве без бола, као што и зачеће бијаше
бесјемено.

80. правило: flкo неко без нужде од
цркве изостане дуже од три недјеље, нека
не буде причешћен.

Тумачење: 'fколико неко без икакве нуж
де и велике напасти три недјеље буде изван
цркве, ако је клирик нека се извргне, а ако
Је свјетовњак нека се одлучи.

81. правило: Који Трисветој пјесми
додаје ријечи Распети за нас, иноверјан је.

Тумачење: l\азује се да је у вријеме вла
давине Теодосија Малог (Млађег), када су
цар и патријарх са свим народом изаш
ли на поља са крстовима, пред царем и

. . .
патријархом и свим људима, Једно дијете
"" ' .оило узнијето у ваздух, и да Је неколи-
ко сати било на висинама и слушало Бо
жанствени глас који је заповиједао да се
Трисветој пјесми не додају ријечи Распети
за нас. Према томе, који Трисветој пјесми

додаје такве ријечи, тај треба да буде про
клет као иновјерпик.

82. правило: Ile изображава] Христа у
лику јагљета, већ Њега самог.

Тумачење: Јагље нам је дато као образ
истинитог Христа Бога нашег, и не при
личи образ поштовати више од истинитог,
ни јагље на које Претеча прстом показује
на часним иконама сликати. Треба Самога
Христа Бога нашег сликарским бојама по
човјечјем лику изображавати.

83. правило: fоба који је пред двојицом
свједока ослобођен од свога господара
нека нико више не учини робом.

Ово правило је разумљиво.
84. правило: iИртвом тијелу не треба

давати Причешће.
85. правило: hоји не знају да ли су

крштени и немају свједочанство о томе,
треба да буду крштени.

Тумачење: Они који не знају да ли су
крштени у дјечјем узрасту, а не нађу се
ни неки поуздани свједоци, који ће без
колебања потврдити да су крштени, без
икакве препреке нека се крсте.

86. правило: !\оји сабирају блуднице и
држе их у своме дому, на гријех и обарање
душа, нека буду одлучени.

Ово правило је разумљиво.
ж87. правило: ена која, отпуштена од

мужа, пође за другога, прељубницаје. И онај
који, отпустивши своју жену, узме другу
прељубу чини према ријечима Господњим.

Ово правило је разумљиво.
88. правило: 'fнутар светиње да се

животиња не уводи, осим када на путу су
стигне нека невоља.

Тумачење: Уколико заиста није нужда
велика те се нема други смјештај, а у свеш-

тену цркву уводи свога коња или магаре.
ако јс клирик нека ес извргне, а ако ,111 јс
обичан човјек, нска буде одлучен.

89. правило: Ila Велику Суботу довољно
је постити до поноћи.

Тумачење: Лlатеј каже ,1а је Господ вас
крсао касно у суботу, а Лука ,1а јс то било
врло рано (у недјељу). Стога. прилично је
да ес у Велику Суботу пости до поноћи, а
отада који хоће нека узима храну, будући да
смо поучени овим јеванђелистима који го
воре да је Христос васкрсао око поноћи.

90. правило: Послије вечерњег вхо
да у суботу не преклањати кољена прије
вечерњег входа у недјељу.

Тумачење: Од богоносних отаца исправ
но смо примили да се недјељом не прекла
њају кољена из поштовања према Васкрсе
њу Господњем. Да не би било заборављено
ово предање, Оци објавише ово вјернима.
Овим правилом указаше да се 0,1 вечерње
у суботу, послије свештеничког входа
у олтар, кољена не преклањају све до входа
свештеника у олтар на вечерњи која се
служи у недјељу, тако да се читаву ноћ
и дан прославља Васкрсење Господње.

91. правило: Н који дају, и који узимају
дјетоубиствене траве, убице су.

Тумачење: .fазбојничком запрећењу
треба подвргнути и жене које узимају от
рове да би убиле дјецу која су им у утроби

. .
и оне КОЈИ им тако нешто дају,

...~
92. правило: (ћена која нема вијести о

мужу, и не сазнавши о њему оде за другога
прељубу чини. Муж, када се врати, нека је
узме уколико зажели.

Тумачење: Gлична овом правилу Је и
17. Јустинијанова Нова заповијест, која
је у седмој грани 28. Царске књиге, која
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заповијсда да, ако жена има мужа војника
11 011 оде у рат. те чује да је 011 умро, друга
чије да не полази за другог мужа, осим ако
добије обавијест од старјешине јединице у
којој је њен муж ратовао, пред положеним
Светим Јеванђељем, те да јој, уз помињање
околности. изјави даје заиста умро њен муж.
Примивши такво објашњење и након такве
изјаве нека чека још једну годину, Ако оде за
другога не сачувавши заповијест; и саму њу
и онога који ју је узео као прељубнике треба
казнити. Ако се након тог чекања и њене
удаје, покажу као лажљивци они који са
заклетвом изјавише да је њен муж умро,
нека они буду удаљени од војске и десет ли
три злата да дају ономе за кога слагаше да
је умро. А тај, ако хоће да узме своју жену,
не брани му се.

93. правило: Који се заклиње јелинским
заклетвама, нека прими запрећење
одлучења. Ово правило је разумљиво.

94. правило: Који ради брака отимају
жене, и њихови саучесници, и они који им
у томе помажу, ако су клирици нека се из
вргну, а ако су свјетовњаци нека су прокле
ти,

Тумачење: Gлично овом правилу
заповиједа и 27. правило Сабора који бијаше
у Халкидону. Написали смо у њему да, док
отету цјевојку онај који ју је отео не поста
ви пред њеног заручника (ако је претходно
некоме заручена), или пред њене родитеље
(ако је слободна), клирици неће избјећи
извргнуће, а свјетовњаци проклетство.

95. правило: Од јеретика који се обра
ћају, овако примамо аријанце, македонијане,
новатијане (који себе називају чистим),
несторијане, четрнаестнике (који су
сриједницщ, аполинаријане, евтихијане,

севиријапс и који су из сличних Јереси:
када прокуну све јереси, а са љима и своју,
помазујемо им светим миром чело, очи,
ноздрве, уста, уши и чинећи то, говоримо:
Печат дараДуха Светога,

Тумачење: Неке од јеретика крштава
мо, друге само помазујемо светим миром,
а неки бивају примљени у заједницу када
прокуну сваку јерес па и своју. Које међу
јеретицима крстити, које помазивати све
тим миром, а који да прокуну јереси а међу
њима и своју, те им је само то довољно да
буду примљени у заједницу- о томе се гово
ри у овом правилу. Аријанци, дакле, и маке
донијани, и новатијани (звани чисти
и лијеви), и четрнаестници (односно
сриједнициу; и аполинаријани, пошто про
куну своју јерес и све друге јереси, бивају
примљени у заједницу тако што им се пома
зуЈу миром чело, очи, ноздрве, уста и уши,
и знаменују се уз ријечи Печат дара Духа
Светога,

Несторијани, и евтихијани, и севиријани,
. .

и други Јеретици слични њима, довољно Је
само да своју и све друге јереси прокуну и
биће примљени у заједницу.

Иако су многе јереси изостављене, чак
и павлијани (који происходе од Павла Са
мосатског), и евномијани, и монтанисти,
и савелијани, и манихеји, и валентијани,
и маркионити и од јереси сличних овима,
када приступају правовјерној вјери, при
мамо их као јелине. Првога дана заповије
дамо им да прокуну своју јерес и све дру
ге Јереси, те их тако донекле учинимо
хришћанима. Другог дана поучавамо их
ријечју истине, У трећи дан заклињемо их,
дунувши им три пута у лице и у уши, те их
тако чинимо оглашенима, и заповиједамо

им да немало времена проводе у цркви
и слушају Божанска Писма, а потом их
крстимо и приопштавамо Божанственим
Тајнама.

96. правило: Који косу плету (у плетени
це), или је увијају, или је неком вјештином
боје а све то на штету оних који их гледају,
нека буду одпучени.

Тумачење: Gабор заповиједа да буду од
лучени они који остављају косу своје главе
да раете, и распуштају је или плету плете
нице или је боје разним бојама, или бијеле
власи чине црним или црвеним или смеђим
а на штету простијих и оних који лијено
живе. Нама доликује да имамо чист живот,
и у страху да се приближавамо Богу колико
је то могуће, чистотом живота и врлинама
украшавајући унутрашњег и спољашњег
човјека.

97. правило: ћоји жену има и вријеђа
цркву Божју живећи у припрати, или уну
тра, нека буде избачен и из места за огла
шене. Ако се не придржава, нека буде из
вргнут или одлучен.

Тумачење: Они који свете цркве
претварају у опште домове и вријеђају их,
и у припратама живе, или унутра у црква
ма, ако и немају жене нека буду избачени и
из оглашених; исто тако и они који живе са
женама а пребивају у црквама. Ако се неко
овога не придржава, већ буде немаран пре
ма таквим Божанским храмовима, ако је
клирик нека буде извргнут, ако је свјетовни
човјек нека буде одлучен.

98. правило: Који узима ону која је за
ручена за другога, покрај живога заручни
ка, прељубник је,

Ово правило је разумљиво.
99. правило: Неки, слиједећи за

Јеврејима, кувају месо у светилиштима.
Ако нско допушта да се то ради, или прими
нешто од љих, није презвитер. Ако му неко
донесе од куће, нека то свештеник прими
да би угодио оном што приноси, али то да
буде изван цркве.

Тумачење: Пеки су у Јерменској земљи
кували месо унутар светих цркава, и при
ношаху одређене дијелове тога презви
терима, чинећи по јудејском закону. Саз
навши Оци за ово, забрањују да то бива.
и одређују да не приличи свештеницима
да траже одвојене комаде меса, већ да су
задовољни шта год ю1 да онај КОЈИ то при
носи. Њихово приношење нека буде ван
цркве. Уколико неко почне другачије по
ступати, нека се одлучи.

100. правило: Пек се не сликају слике
које подстичу на срамна дјела. Који ово
преступи нека буде одлучен.

Тумачење: Очи твоје право да гледају, и
иа сваки начин чувај срце своје - заповиједа
Премудрост. Због тога и Оци заповиједише
да се на даскама или зидовима не сликају
изображења која подстичу на срамна
дјела оне који их гледају и слабе им ум.
Не доликује да то бива. За оне који ово
преступају, заповиједају да буду одлуче
ни.

101. правило: hоји треба да се причести
нека крстообразно састави дланове, и у уста
да прими Светињу. А онај који користи не
какву златну пријемницу или од неке друге
материје умјесто руку, да буде одлучен.

Тумачење: Човјек, који је створен по
Образу Божјем, бољи је од сваке чувствене
ствари и, према божанственом Апостолу, он
је и Тијело Христово и Црква Божја. Стога,
уколико се неко жели причестити Божан-
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ском зајсциичарсгьу, нс желећи да га прими
устима са крстообразно сложеним рукама,
него поставља посудицу од злата или од
нске друге твари умјесто руку, да 611 у њу
примио Божанствени Дар, и љу удостојио
Причешћа, такав треба да буде одлучен, као
11 онај којн му јс дао, јер од Божјег образа
сматра за часније бездушно злато, или неку
твар дату да служи човјеку,

102. правило: Нска се посебно размо
три узрок учињеног гријеха, и нека се раз
мотри обраћење покајника, те нека се тако
одмјери милост.

Тумачење: Оци заповиједише запрећења
за све гријехе, препуштајући сав суд оно
ме који је примио власт од Бога да везује
и разрјешава, како би тај гледао и на мно
штво, или малобројност гријехова, и на
обраћење оног који је сагријешио и каје се,
те да тако одмјери милост и лијек да при
носи у складу са болешћу. Јер, Богу Ријечи,
а и ономе коме ЈС предата пастирска власт,
све (.цј елање) је у томе да обрати заблудј елу
овцу како не би пала у пропаст очајања,

. . . .и да исцијели оног кога ЈС змија ујела или
љућим и болним, или слабијим и благим
биљем.

Н овог Васељенског шестог сабора свеш
тена правила, идући ка претходним, свој
ток добро у Христу окончаше.
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1. правило: Gвета правила Светих Апо
стола, и шест васељенских сабора, а са
њима и помјесних, и још и Светих Отаца
цјеливајући прихватамо и држимо, као она
која су од Једног и Светога Духа надахну
та. Оне које они проклеше, проклињемо,
које они свргоше, одбацујемо, које они
одлучише, одлучујемо, оне којима они
запријетише, запрећујемо.

Тумачење: У вријеме цара Констант
ина, унука триклетог и богомрског Лава
Копронима,36 и у вријеме Ирине, матере
његове, која бијаше из Атине, бијаше овај
Седми сабор 367 богоносних Отаца, по
савјету и молби Тарасија, свештеног
Патријарха Константинграда. Овај је Са
бор био против иконобораца, 'Ij. против
оних који су оклеветали хришћане, и про
клеше их Оци, а Цркви дароваше њену
древну красоту, и да има осликане иконе,
и заповиједише добро да се са љубављу
цјеливају, а такође да се и образу Ча
снога Крста поклања.

Цјеливаше и потврдише правила све-

тих и преславних Апостола, правила шест
вассљепских сабора, а са љима и оних који
ес по мјестима сабраше. Оне које они про-
клеше, проклињу и ови. Осуђене од љих
11а извргнућс због неког гријеха, такође и
ови осуђују. Одлучене од њих, одлучују.
Оне које су 01111 подвргли запрећсњу,
запрећују једнако, ништа не додајући нити
одузимајући од онога што су изложили и
заповиједили свети Апостоли и богоносни
Оци.

2. правило: Који жели да буде епи
скоп потребно је да зна "Псалтир", и да
разумије све што чита, не просто, но и са
испитивањем, и свештена правила и Све
то Јеванђеље, и апостолске књиге и читаво
Божанствено Писмо. Ако није такав, нека
се не поставља.

Тумачење: Онај који жели да буде узве
ден на епископски степен, треба да саврше
но зна "Псалтир" и да га тумачи, како би и
клирике који су под њим тако знао научити.
Нека буде добро испитан од митрополита
да ли приљежно и добро може свештена
правила поштовати, и Свето Јеванђеље, и
књиге божанствених Апостола и читаво Бо
жанствено Писмо, и ум његов (да ли може)
истраживати и разумјети написано, будући
да основа и богатство архијерејства јесте,
по великом Дионисију, истинско познавање
Божанственог Писма. Уколико му је такав
разум, нека се постави за епископа. Уколи
ко не познаје нити разумије, не постављати
га. Рече Бог преко пророка: Ти разум Мој
одбаци, Ја ћу одбацити тебе, да ми не бу
деш служитељ.

3. правило: ◊ваки избор и постављење
учињено од свјетовне власти, нека је
неважеће.
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Тумачење: \.'" мног и,, правилима речсно
ЈС ла од стране свих епископа који су у об-

асти, ако јс то могуће. треба ,1а буле сул и
избор онога кога треба поставити 1а еписко
па. Уколико је свима немогуће ,1а ес окупе,
нска се постави од стране тројице епископа.
а епископи који нису дошли нека ес сагласе
слањем грамата. Лко неко буле изабран ол
свјетовне власти. и преко љих прими неку
Цркву, тј. по њиховој вољи буле постављен
за епископа, не само да је неважеће такво
постављење, него онога КОЈИ ЈС на такав на
чин добио архијерејство излаже извргнућу
и одлучењу.

4. правило: Заповиједа~ю да епископ и
не помишља да тражи злато. сребро или не
што такво од епископа КОЈИ су под њим, или
клирика или црноризаца. Уколико се нађе
неки епископ који због искања злата или
нечег сличног или због неког удовољавања
својим страстима, оставља без службе, или
одлучује некога од епископа или клирика
или црноризаца КОЈИ су под њим. или за
твара часну цркву да у њој не буде свеште
не Службе Божје, том истом страдању сам
ће бити подвргнут. Врховни апостол Петар
рече: Пасите стадо Божје, ие под прину
до.н, н не узимајући ништа. Не ради срам
нога добитка, но од свега срца, не као да
владате паством, но као узор будући ста
ду.

Тумачење: tпископима је. кроз свеште
на правила, због тога дато да запрећују и
одлучују, да би сагрешења клирика који су
под њима и осталих људи духовно. али и
очински исправљали. Уколико неки еписко
пи, ослањајући се на ту власт, некога одлу
че или дају запрећење, или забране некоме
службу, или цркву затворе да у њој не буде
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службе због своје страсне воље или тражења
злата или нечега таквог, такав нска праведно
буде подвргнут нетом страдаљу. Нска при
ми, ако јс епископ, одлучсње од митропо
лита. Ако то чини митрополит, нека добије
одлучсњс од патријарха. Нека се окрене
болест његова на главу његову, као на пре
ступника наредбе Божје и заповијести апо
столских, те нека се научи не запрећивати
непримјерено,

5. правило: Заповиједамо да они који се
хвалишу како су прибројани у цркве ради
даривања злата, и омаловажавају оне који су
због врлине изабрани и без злата прибројани
у цркву, треба да заузму посљедње мјесто у
свом чину. Ако са тиме не престану, нека
добију запрећење. Оне који су постављени
помоћу новца треба одвојити од заједнице,
као што је учинио Петар са Симоном вра
чарем.

Тумачење: Потребноје имати најчаснију
ријеч и врлину. Ако се нађу неки који обоје
имају, и без дара у злату такве приличи
учинити клирицима Цркве, и нека не буду
посрамљивани од прибројаних у Цркву
ради неког даривања но, штавише, нека
буду похваљени јер су ради врлинског жи
вота од Духа Светог изабрани. Ако се неки
и хвалишу таквим безаконим даром и лука
вим обичајем, који их уклања од Бога и од
сваког свештенства, те бестидним устима
и непокривеним лицем почну посрамљи
вати оне који су без мита прибројани у
црквени клир, такви нека добију посљедње
мјесто у своме чину. Ако их и потом наста
ве понижавати, нека се исправе кад приме
запрећење. И овако (додајемо) о увођеним
у клир: који су за мито постављени за епи
скопе, презвитере или ђаконе нека буду из-

вргнути, као и епископи који су их поста
вили.

6. правило: Будући да јс немогуће да се,
сагласно древној заповијести, два пута то
ком године одржава сабор, нска будеједном,
по заповијести Шестог сабора. Властелин
који то забрањује нека буде одлучен, а не
марни епископ нека добије запрећење. Уко
лико митрополит у вријеме сабора, узме за
себе нешто од епископа, нека се тражи од
њега четвороструко.

Тумачење: И овај Сабор утврђује да
једном у години буде сабор у свакој области.
Уколико се догоди да властелин те земље
забрањује епископима да се окупе на сабор
који бива ради канонских и јеванђељских
предмета, такав се одлучује. Митрополит
који је немаран за одржавања сабора, осим
због неке невоље и нужде, по правилима
треба да добије запрећење. Такође се
заповиједа да митрополит нема право
да узме било шта од онога што епископи
донесу са собом или животињу, тј. коња,
магаре или што друго. Ако буде разобличен
да је нешто узео од њих, треба да четворо
струко врати.

7. правило: Нека се, уз уобичајене мо
литве, полажу мошти светих мученика у
цркве које без њих бише освећене. Који
освећење врши без моштију, нека се из
вргне као преступник црквеног предања.

Тумачење: Uркве које су прије овог Са
бора без уобичајене молитве коју твори епи
скоп, и без полагања моштију светих му
ченика биле саздане, Сабор заповиједи да
се у њих стављају мошти светих и да епи
скоп учини уобичајену молитву. Ако неки
од епископа, послије овог Сабора, цркву
освете без светих моштију, овим Сабором

осуђени су на извргиућс, као преступници
црквеног предаља.

8. правило: Јеврејина, тј. Жидова нс
приличи примати у заједницу, вити на мо
литву, нити у цркву уколико се не покаже да
се истински, из свег срца, обраћа ка нашој
правој вјери.

Ово правило је разумљиво.
9. правило: flкo се испостави да неки

епископ, или презвитер, или ђакон, или
било ко од свештеничког чина скрива
јеретичке књиге које ови написаше против
светих икона, свештеници нека буду из
вргнути. Ако свјетовњаци или монаси ово
чине, нека буду одлучени.

Ово правило је разумљиво.
10. правило: flкo клирик остави своју

земљу и у другу земљу оде без допуштења
свога епископа и Епископа Константингра
да, нека не буде примљен ни у дом, нити у
цркву. Који ово чини, и у томе остаје, нека
буде извргнут. Ако ово што смо рекли чини
са знањем лица која смо споменули, нека се
не прихвата свјетовних послова. Ако их се
прихвати, нека их напусти. Ако то не учи
ни, да се извргне.

Тумачење: Туђег клирика који је дошао
у Цариград без допуштења свога епископа,
и Патријарха Константинграда, не прили
чи примати ни у какав дом нити у цркву.
Уколико буде примљен од некога без знања
речених, и пребива не желећи се вратити у
своју земљу, нека буде извргнут. Ако неко
са знањем речених уђе у дом неког бољара
овога Богом чуванога града, не приличи
му да буде управитељ или старјешина или
клирик него да му буде слуга који поучава
цјецу. А ако се прихвати претходно поме
нутих послова, или нека престане, или да

се извргне.
11. правило: i1IИ1рополиту који одбија

да постави економа у митрополији, нека то
патријарх учини. Епископу који олбија. ми
трополит да то учини, према заповијести
Сабора у Халкидону. Овако нека јс и у ма
настирима.

Тумачење: \.. свакој цркви приличи
да ПОСТОЈИ економ из та\ЮШЊСГ клира,
који ће тамошњим црквеним иметком, по
заповијести епископа, моћи да управља,
као што и 26. правило Сабора у Халкидону
заповиједа. Уколико неки епископ не жели
да постави економа, желећи да то он сам

. .
чини, тада нека патријарх у митрополији
поставља економа, а у епископији митро
полит. Такође и у манастирима који немају
економа, нека их поставе епископи.

12. правило: По заповијести Светих апо
стола, оно што епископ или игуман прода
од црквеног или манастирског иметка, нека
није важеће, а епископ или игуман који то
чини, да се истјера,

Тумачење: Uрквени иметак, или сасуд,
или завјеса или нешто од других ствари,
или од животиња или од нечега другога не
доликује да продаје или поклања епископ
или игуман. Непокретну имовину, тј. села
или њиве или винограде од којих нема при
хода, него штету цркви наносе, ни то не
треба продавати властелинима тог мјеста
него клирицима или онима који обрађују
земљу, тј. сељанима који ору земљу. Који

. .
преступа заповијест, ако Је епископ, нека се

. .
изгна из епископије, а ако Је игуман, нека се
изгна из манастира Јер лако расипа оно што
није сабирао.

13. правило: Они који епископије или
манастире учинише обичним домови
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ако нх 11е врате епископима или игуманима
ствари које су њихове у спископијама или
манастирима, то није важеће. и свештени
ш1 којн су (то чинили) 11с1<а се извргну. а
свјстовни људи или монаси нека се одлуче.

Тумачење: ffкo не приличи продава
ти или поклањати црквено имање. колико
више не доликује саме цркве и манастире
отимати II чинити их свјетовним обитава
лиштима. Ако они који их држе зажеле да

. . .их врате и устроје по древној намјени, до-
бро чине. Ако ли неће, они који су у свеш
теничком чину нека буду извргнути,јер дом
Божји претварају у дом трговине.

14. правило: Који нису од епископа
. .

постављени нека не читају нити ПОЈУ са
амвона. Ово нека се односи и на монахе.
Игуман, који има постављење од епископа,
само у свом манастиру да поставља чтеце.
Чтеце поставља и сеоски епископ.

Тумачење: flкo неко и постриг мо
нашки има, али од епископа није примио
постављење, нека не чита на сабрању са
амвона свештене Божје књиге, Ни монаси
то нека не чине. Игумани, ако су презви
тери, и постављењем од епископа су при
мили старјешинство у манастирима, овла
штење им је дато да само у својим мана
стирима чтеце постављају, И сеоски епи
скопи чтеце да постављају, како 1 О. прави
ло Сабора у Антиохији и прописује. Они
постављају и ипођаконе и заклињаче, иако
им Василије Велики не допушта без са
гласности његове никога у црквену службу
примати, будући да се они, усљед немара и
љености, не потрудише око изабрања так
вих.

15. правило: 'f Константинграду кли
рик нека се не поставља у двије цркве. Ово

јс допуштено изван града Ј601· помањкања
клирика.

Тумачење: G.1уга 11е може служити
два господарајер ће нлнјсднога мрзнти, а
другога љубити, по ријечи Господњој, или
јед110.11е слу.Ј1с1111111, а за другог 11е марити.
Због тога, оно што бива у стварима Цркве
због сувишног добитка, као страно Богу,
овај Сабор одбацује, и нс допушта да у
Констангинграду, гдје има мноштво свеш
теника, један клирик буде прибројан двјема
црквама него да уједној цркви пребива. Уко
лико му није довољно за животне потребе
оно што му даје црква, тада заповиједамо
да се бави неким другим занатом и од њега
зарађује за тјелесне потребе. Тако чињаше
и Апостол Павле, као што сам каже: По
требама мојим, и 011их са мном, ове руке
послужише.

16. правило: tпископи, или презви
тери, или ђакони који се свијетлим риза
ма украшавају, или се миром помазују, тј.
пријатним мирисима, нека се исправе пре
ставши са тим. Уколико остану у овоме,
нека приме запрећење.

Ово је разумљиво,
17. правило: Gвјетовњак или монах ко

ЈИ жели да подигне манастир, уколико има
све што му је потребно да га заврши, нека
започне дјело и до краја заврши. Уколико
нема колико му је довољно да заврши, нека
му епископ те области забрани градити.

Ово је разумљиво.
18. правило: Не приличи да жене

обитавају у епископијама или у мана
стирима. Ако неко ово чини, нека добије
запрећење, а ако остаје у томе, да се из
вргне. А ако негцје и дође епископ или игу
ман, ни једна жена не треба да служи ни да
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ес појављује, него па ес склони док ови не
оду.

Тума'lење: По ријечима Божанствс-
ног Апостола, нама приличи да нисмо на
спотицање ни онима који су напољу. Стога
жене не треба да живе у епископијама или
у мушким манастирима, већ ако се неки
епископ или игуман дрзне да има робињу
или слободну у епископији, или игуман
у манастиру ради неких послова, Оци
заповиједају да се таквоме запријети. Уко
лико их послије упозорења не удаљи, него
их остави да и даље живе у епископији или
У манастиру, заповиједају да се извргне.
Уколико у село које је под епископијом или
је манастирско дође епископ или игуман, а
тамо се задесе жене, оне нека не послужују
док тамо бораве епископ или игуман него
у другом посебном мјесту да се крију док
ови не оду отуда, како не би било никаквог
подозријевања.

19. правило: Који злата ради примају
онога који приступа у свештенички чин
или монашки живот, такав епископ или
игуман или било ко свештеничког чина,
или нека престане с тим или да буде из
вргнут. Ако ово чини игуманија, нека се из
агна из манастира и преда у други манастир
на послушање. Исто нека је и са игуманом
ако није презвитер. Имовина коју су при
дошлице донијеле нека остане (манастиру)
ако и они сами остану, или чак ако и оду
али не игумановом кривицом.

Тумачење: Они који траже злато од
оних који улазе у свештенички чин или у
монашки живот, ако су епископи, или игу
мани, или било ког свештеничког чина,
или нека престану ово чинити, а уколико
неће, нска буду извргнути. Ако игуманија

ово чини, и ·1 ражи злато 0:1 оних које до
лазе да би се постриглс, нека ес истјера из
манастира и нека буде предана у други ~а
пастир на послушање. Тако 11 11~1ан да ес
истјера, ако није презвитер, и у другом ма
настиру послушање да подноси. Ако јесте
презвитер, довољна осуда му јс извргнуће.
Уколико неки својом вољом за себе или 1а

своју дј ецу донесу имовину или нешто дру
го у манастир, и то Богу посвете, то треба
да остане у манастиру, сагласно обећању
њиховом, без обзира на то ,1.а ли сами они
који то принијеше ту остају да трпе, или
изађу из манастира, осим ако оду због кри
вице игуманове.

20. правило: Пека не буду двојни мана
стири, и да не живе заједно црнорисци са
црноризицама, и нека насамо не разговараЈу.
но ако мушкарац неки црноризици нешто и
донесе, изван стојећи нека преда. Ако нско
жели рођаку да види, нека је види у прису
ству игуманије.

Тумачење: Gваку заштиту поставише
Оци да не пристане неки гријех уз монаш
ко живљење, те су заповиједили монаси
ма и монахињама да у истом манастиру
не живе, нити да заједно једу, ни да наса
мо разговарају, Ако би неки и рођаку своју
монахињу желио да види, са њом треба да
разговара у присуству игуманије. Ако не
што неопходно потребно из мушког мана
стира монах донесе монахињама, то нека
преда игуманији изван манастира.

21. правило: дlонаху или монахињи
не приличи да оставља свој манастир и да
буду примљени у други. Уколико иду негдје
у манастир, нека их угосте, (али) да не буде
примљени без допуштење свога игумана.

Тумачење: Ово правило допушта да се
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прими и угости монахиња која је дошла у
други манастир, да нс 611 у нужди отиш
ла да преспава код свјетовних људи, али
прихватити је II прибројати сестрама. без
допуштења њене игуманије, не допушта.

22. правило: Свјетовним људима није
зазорно да једу заједно са женама, али мо
наху не приличи да сам једе с њима, изу
зев некад са богобојажљивим и побожним

/

мушкарцима и женама. Монах или свеште
ник на путу, не имајући што му је потребно,
у гостионици да обитава.

Тумачење: Ga благодарењем и са страхом
Божјим, а не ради блудних или сатанских
пјесама, свјетовни мужеви са женама могу
без гријеха јести. Онима који ћутљиво про-

. .воде живот осамљено, КОЈИ су се завјетовали
Богу на усамљеништво и тиховање, ника
ко не приличи да једу сами са женама. Ако
негдје хоће да са богобојажљивим муш
карцима и женама једу, не забрањује им
се, да би и то обједовање било на духовно
исправљење.

Ако је монах или свештеник на путу, а не
носи што му је потребно, ради настале по
требе допуштено му је да у гостионици или
у дому обитава.

Окончаше се, у Господу, правила и овог
светог Седмог васељенског сабора.

♦
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Овај Сабор, назван Свети велики и Први
и Други сабор, сабрао се у Константинrра
ду у свечасном храму Светих и преславних
Апостола.

Казивање:
Ов,цје ћемо доћи у недоумицу: како се

овај један сабор назива Први и Други? То
је због тога што се овај Сабор прво сабрао
у поменутом храму и дође до расправе
правовјерних с иновјернима. Правовјерни,
сматрајући да су побиједили у распра
ви, хтједоше записивати шта се говори на
Сабору али иновјерни не допустише да
се то уради. Толико се успротивише не
допуштајући да се записује, да се чак и за
мачевима посеже, и започеше борбу међу
собом. Тако се разиђе сабор не оставивши
запис о изговореном на њему. И потом, по
што прође неко вријеме, други сабор окупи
се у тој цркви, и опет се о истој теми поведе
бесједа. Овај пут бијаше записано о чему су
говорили. Због тога и рекоше за овај сабор,
којије уистину један, да се назива Прводру
ги, јер су се Свети Оци посебно два пута на
сабор окупљали. На другом сабору записа-
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но је 0110 што је говорено, и тада донијета
правила су овдје изложена.

1. правило: lieз заповијести еписко
па никоме нс приличи манастир подизати,
него да се обавијести епископ и да молит
ве прочита. Саздани манастир и све што му
припада, унутар и споља, да се на папиру
попише и да буде под влашћу епископа. Без
воље епископа није дозвољено ни да онај
који га је подигао управља њиме, нити да
игумана поставља.

Ово правило је јасно.
2. правило: flкo се нађе неко да постри

же некога у црнорисца, без присуства игу
мана који треба да га прими на послушност,
онај који је извршио постриг нека буде из
вргнут. Постриженог нека епископ преда
на послушност у манастир.

3. правило: flкo неки игуман не тражи
монахе одбјегле из манастира, не враћа их,
нити духовно лијечи, нека се одлучи.

4. правило: flкo неки монах побјегне из
свог манастира, или оде у други манастир,
или пребива у свјетовним насељима, нека
се одлучи и он и они који су га примили
док се не врати у свој манастир. Ако је по
слан од епископа или негдје постављен, без
кривице је.

5. правило: Да се не удостојава монаш
ког образа нико ко није провјерен у току
три године искушеништва и показао се
достојан, осим ако се не скрати вријеме због
тешке болести. Човјеку побожну који је и у
свијету живио као монах биће довољно и
шест мјесеци за искушеништво. Ако неко
буде пострижен прије овог времена, нека
игуман остане без иrуманства, а постри
женик нека буде предан на послушност у
одређени манастир.

6. правило: ffкo нско. ко хоће да прими
постриг, раније не распореди, нити завје
шта имање своје, по пострижењу мана
стир господари над свим имањем његовим.
Ако нешто присвоји себи и нс намијени ма
настиру, нека епископ или игуман то јавно
прода и раздијели сиромасима, а онај који
је утајио нека прими запрећење. Нека ово
правило важи и 1а монахиње.

7. правило: Никоме 0,1. епископа не при
личи да подиже манастир само 1а себе.
на штету и трошак своје епископије. Ако
се неко дрзне да тако поступа нека прими
запрећење, а саздани манастир као обич
но и јавно станиште нека буде под влашћу
епископије.

8. правило: flкo неки епископ, презви
тер или ђакон ушкопи некога, својом ру
ком или заповијешћу, нека буде извргнут, а
ако мирски човјек то учини нека се одлу
чи, осим ако због некакве болести не буде
принуђен (да изврши) резање. Тада није

. . . .крив Јер Је то лијечење, а не злоцјело.
9. правило: flкo свештеници бију

. . .Вјерне кад сагријеше, или невјерне када их
вријеђају, својом руком или заповиједе не
коме, нека буду извргнути. Прилично је пре
ступнике васпитавати поукама и савјетима
и црквеним запрећењима, а не ранама и
ударцима. Ако не послушају нека их уразу
ми властелинска рука.

10. правило: Они који свети путир за
службу, или дискос, или прекривач. или ка
шичицу или такозвани аијер тј. воздух или
једноставније речено било шта од свеште
них сасуда или покривала себи приграбе
или на несвету употребу преокрену, нека
буду извргнути. Једно је оскрнавити а дру
го је светињу покрасти. Ако црквене cacy-
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де који су ван олтара 11л11 завјссс или прс
криваче којн су у цркви узимају ссби ш:1 нс
свештену употребу или другима дају. нска
се одлуче. Кој11 потпуно приграбљују нска
буду осуђени као светотатци.

11. правило: rfко се нски презвитер
11m1 ђакон прихвата свјетовне власти или
уређује нешто тако, или у домовима бољара
буде тутор, или старјешина или управља
над нечим, нека буде (искључен) из клира.
Не може служити Богу и мамону.

12. правило: Нико од презвитера да
не служи у црквици која је унутар куће и
дјецу да не крсти, а без допуштења епи
скопа. Нека епископ извргне из клира оне
који служе у црквицама унутар куће. Који
се дрзну (да чине) упркос овом правилу
нека буду извргнути, а они који с њима
заједничаре нека буду одлучени.

13. правило: flкo неки презвитер или
ђакон, по својој процјени, нађе да је његов
епископ сагријешио, те прије суђења и
увјеравања уто свих епископа сабора преки
не општење с њим и не помиње име његово
на служби, нека буде извргнут, и лишен све
свештеничке части. Они који сљедују њему,
ако су свештеници, нека отпадну од своје
части, монаси и мирски људи нека буду од
лучени док се не обрате.

14. правило: flкo се неки епископ дрзне
исто то учинити према своме митрополиту
нека буде извргнут. Свако треба да познаје
своје границе.

15. правило: Такође, ако се неки епи

скоп или митрополит тако дрзне против

свог патријарха, сваког свештенства да буде

лишен. Ако неки одступе од некога еписко

па не због гријеха него због његове јереси

која је изобличена од Сабора или од Светих

Отаца, такви су достојни примања и части
као правовјсрпи.

16. правило: Нека се нико нс поставља,
ни на који начин, ва епископију чији је епи
скоп још жив. Потребно је испитати криви
цу тога којега хоће да изгнају, и по његовом
извргнућу другога нека поставе. Ако неки
епископ не брине о своме стаду а није боле
стан, (а није) ни царевом или патријарховом
заповијешћу задржан ван своје Цркве дуже
од шест мјесеци, епископског достојанства
и части нека буде лишен.

17. правило: Када свјетовни човјек тре
ба да буде постављен за епископа, нека се не
узводи брзо на епископски престол. Такође
и монах, нека не узлази брзо на толику ви
сину, него у сваком чину свештеничких
степена нека испуни узакоњено вријеме тј.
у ипођаконству, у ђаконству и у презвитер
ству. Ако се поједини и брзо узведоше на
такву висину и добро скончаше, ипак није
црквени закон оно што ријетко бива.

Правила и овога Сабора, који бијаше у
цркви Светих Апостола, скончаше се у Го
споду.

20. II0Гilfff~Љ(~
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1. правило: Еоји су били свезани или
рашчињени, или проклети од папе рим
скога нека такви буду и код патријарха
Константинграда. Исто тако, који је од
патријарха Константинграда свезан или
рашчињен или проклет, и код римског папе
у томе нека буде.

2. правило: йко неки епископ или пре
звитер или ђакон зажели да се спусти у
монашки чин, и стане на мјесто покајања,
ТЈ. да прими постриг, епископ од тада да
нема архијерејско достојанство. Монашки
завјети подразумјевају покорност и уче

ништво, а не учитељство и предсједавање,

и не обећавају да ће напасати него напаса

ни бити. Због тога, као што је раније рече
но, заповиједамо архијерејском чину и они

ма који су пастири да не своде себе у област

пасених и оних који се кају. Ако се неко

дрзне да тако поступи послије проглашења

и обзнањења сада изреченог суда, онај којн

сам себе лиши архијерејског достојанства,

нека се више не враћа на пређашњи степен
којега се самим дјелима одрекао.

З. правило: 1 ко нски мирски човјек епи
скопа затвори у тамницу, или бије. без кри
вице или измисливши нску кривицу. нска
буде проклет.

И овога сабора, који јс био у Светој
Софији, правила три Тројицом устројена,
придодаше ес пре, ходним.

•
21. я е г а я в ь е
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1. правило: Јеретик је онај који је стра

нац по вјери, а онај који (је стран) по неком
неразјашњеном (канонском) питању тај је

расколник. Непокорни који сабирају ове

или оне су подцрквеници. Они су сами себе

одлучили од Саборне Цркве. и устројивши

другу засебно се окупљају. Крштење које је

од јеретика неприхватљиво је. а од раскол

ника и подцрквеника се прихвата.

Тумачење: Јеретици по имену пепу-
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зини КОЈИ свог вођу Монтана називају
утјешнтељем, па се тако и у (име) њега
крштавају, некрштени су, Крштење
новатијана (или чистих), водопредстојатеља
11 уздржника, иако је неприхватљиво
будући да их јс оставио Дух Свети, нека
буде прихватљиво ради промишљања (о
њима).

Још једно тумачење: Који нису у
заједници са Саборном Црквом дијеле се
на три групе: на јеретике, на расколнике и
на подцрквенике. Јеретици су они који су
се потпуно одвојили од Божје вјере, а то су:

. .пепузини, и манихеји, и валентијани, и мар-
кионити и други многи. Пепузини, дакле,
Монтана називају утјешитељем, и При
скилу и Максимилу, двије жене сједињене
блудом с њим, имају за пророчице, Бра
кове без промишљања растављају, Пасху
изопачавају, Три Ипостаси Једносуштног
Божанства сједињују у једно лице, и друго
штошта слично безбожно мудрују.

Манихеји уводе два начала, једно
другом супротстављена и Једнако силна, и
тврде да је једно начало створи
ло свјетлост, а друго таму. Сунце и
мјесец обоrотворавају, а ђавола именују

, .властодршцем материјалног свијета.
Брачну установу ђаволском називају, и
говоре увреде онима којима је потреб
на милостиња. О Господу нашем Ису
су Христу говоре да ништа човјечје
није примио када се оваплотио, односно
није примио наше тијело од Свете Дјеве.
Клеветају Крст, смрт и Васкрсење да нису
уистину били, и мноштво других безбож
ности заповиједају.

Валентинијани одричу васкрсење тијела,
одбацују Стари Завјет, пророке поштују

и пророштва тумаче према СВОЈОЈ вјери.
стварајући тако некакво баснословље. 3::
Христа тврде да је с небеса тијело скинуо.
и као кроз трубу прошао (кроз) Свету Дјсву.
и ЈОШ многе друге хуле празнослове.

Маркионити су масалијани, који се и мо
лебници називају, и они имају многоглаву и
многоимену јерес.

Сви ови када се обраћају од јереси своје,
и приступају непорочној вјери, треба да
се крсте, будући да одбацујемо њихово
крштење.

Расколници су они који су себе одвојили
од Цркве, као што су новатијани и такозва
ни чисти, и водопредстојатељи и уздржни
ци. Они, ако се обрате Саборној Цркви, и
јерес своју прокуну, бивају примљени као
крштени, и само се помазују светим ми
ром.

Подцрквеници јесу они епископи или
презвитери који су осуђени због неких
гријеха и који су изгубили своју службу, и
нису се повиновали правилима, него себе
владарски осветише, Себе називају епи
скопима, и служе, и цркву саздаше другу,
и неке убиједише да њима буду послуш
ни, и да оставе Саборну Цркву. Такви, ако
се промијене, и достојно се покајањем за
обраћење украсе, присаједињују се опет
као исто тијело Саборној Цркви.

2. правило: Намјерно уништавајући
(плод у утроби), ако се деси да умори, уби
ца је.

Тумачење: flкo трудна жена прима
смртоносно биље да би уморила дијете
које је у њеној утроби, убица је. И не
испитујемо да ли се бијаше уобличио мла
денац, или се не бијаше уобличио, будући
да често са дјететом умиру и жене, па

својом злом намјером два убиства чине:
прво (убиство) је жене која треба да роди
(тј. себе), а друго је (убиство) дјстета.
Овакве (жене) нека приме запрећење од
десет година. Двије године нека плачу,
три нека су с онима који слушају, че
тири године нека припадају и једну го
дину стоје с вјернима, и тако послије
десете године нска се причесте Божан
ственим Тајнама.

3. правило: Ђакону који је блуд учинио,
и прешао међу свјетовне људе, не треба
бранити Причешће.

Тумачење: Ђакону који је учинио
блуд довољна је осуда што је извргнут из
ђаконства, јер нема наде да поново прими
мјесто са кога је спао, Стога, на њега не
треба налагати и другу казну, и нека му се
не брани Божанско заједничарење.

4. правило: Двобрачни нека се одлучују
на једну или на двије године. Тробрачни
на три и на четири године, а по садашњем
обичају на пет.

Тумачење: Не од правила него од обичаја
је Василије Велики примио да се тробрач
ни одлучује на пет година. Како је и сам то
примио, још заповиједа да се они не одгоне
од Цркве потпуно, и придружити их не они
ма који плачу него их двије или три године
удостојити слушања Божанственог Писма,
а потом се заповиједа да стоје са вјернима и
да само у молитви учествују с њима, а благу
заједницу да не примају. Тако, пројавивши
неке плодове покајања, треба их поставити
на мјесто оних који се причешћују Тијелом
и Крвљу Владике.

5. правило: Јеретика који се каје при
мити, са испитивањем.

Тумачење: Јеретика који је дошао до

краја живота и каје се. без расуђивања и без
испитивања нс треба прихватати. ЈЮ испи
тати искреност његовог покајања, и има ли
плодова који свједоче о старању за спасење.
Шта су они? Ако изобличава своју јерес. и
своје гријехове исповиједа у сузама и скру
шеног срца, милостињу чини и показује
друга таква спасоносна дјела. нска буде
примљен.

6. правило: ~lонахиња ако уђе у
заједницу с мушкарцем, нека се распусти.

Тумачење: Она која је обећала да ће
дјевствовати исповиједајући да се одри
че брака, и која је живљење у светињи
завољела више од свјетовног и претпоста
вила га њему, ако своје обећање одбаци и
себе преда блудним сластима. и каже да се
законским браком с мужем сјединила, не
назива се то брак, него прељуба. штавише
прељубочинство према 18. правилу овога
Василија Великог. Стога је на сваки начин
потребно прекинути њихову заједницу.

7. правило: Онај који са мушким полом
блуд чини, или са стоком, или са другом
неком животињом, и прељубу чини, такав
нека прими запрећење од петнаест година.
Разбојници, и врачари, и идолослужитељи,

~ . по древном ооичају, двадесет година да
приме запрећење.

Ово правило је разумљиво.
8. правило: Који сјекиру подигне на

жену вољни је убица. Невољни убица је ако
камен баци на пса, а њиме погоди човјека, и
онај који ради поуке некога бичем или пру
тем истуче је невољни убица. А онај који,
разгњевивши се, удари некога дрветом
или руком у опасно место и убије, близу
је вољног убице. Који мач или нож узме и
удари некога, такав је потпуно вољни уби-
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ца. н разбојник. н пспријатсљ, И којн због
нске ствари дају отров и уморе, вољне уби
це су, 11 којн дјстоубпствсно биље дају же
нама, или узимају. вољне су убице.

Тумачење: \[биства су нека вољна, друга
невољна. Остала су близу вољних.

Уколико неко баци сјекиру на некога и
убије га, и који мач узме или нож и убије
некога, и разбојници, и непријатељи (једни
убијају ради богатства, други отворено хоће
да убију оне који им се противе), и они се
вољним убицама називају будући да вољно
убијају. Такође, они који дају дјетогубно
биље да би убили дијете у утроби, и ко
даје, и која узима, вољно убијају. И они који
намјерно, желећи убити некога човјека,
приправе отров, и дају му да пије нешто од
чега се ум помрачује, ако тај умре од тог от
рова, и ово се сматра за намјерно убиство.
Уколико неко баци камен или дрво на пса
како би се одбранио, и премашивши пса
удари њиме човјека, и (овај) од тога умре,
то је невољно убиство. Или ако баци дрво
како би погодио неки плод на дрвету, као
јабуку или крушку, или нешто друго такво,
и премашивши дрво удари човјека и (овај)
од тога умре, и то је невољно убиство. Или
ако хоће да казни некога због учињене по
грешке, па га туче кајишем или прутем, и од
тога умре, и он се у невољне убице сврста
ва. Ако се неко посвађа, и у гњеву дрветом
или руком рану некоме сурово нанесе на
осјетљивом мјесту и убије га, то је блиско
вољном убиству. Јер, иако није хтио убити
онога што се посвађао с њим, но хтједе му
зло нанијети, ипак то се деси. И онај који
је био обузет страшћу јарости, те ради тога
немилосрдно нанио рану човјеку тешким
дрветом и убио га, није то сасвим невољно

убиство, 110 јс близу вољног.
9. правило: Ј lo ријечи Господљој исто

ес ocylJyjy и мушкарац и жена ако се
раздвајају, изузев због прељубе. Обичај,
пак, прељубника и блудника нс раставља са
женом. Ако се нека жена вјснча за оног кога
је оставила жена, није тиме прељубница.
Кривица је на оној која је без (праве) кри
вице мужа оставила, и прељубница је ако за
другог пође. Остављени муж је оправдан.
Ако муж жену остави и узме другу, и сам је
прељубник, и њу чини да твори прељубу, па
је жена која се с њим саживи прељубница.

Тумачење: iИада Господ исто осуђује
мужа који се развео од своје жене, осим
разлога прељубе, и жену која је одступи
ла од свога мужа без одговарајуће криви
це, црквени обичај заповиједа да другачије
бива. Он не допушта да се жена раздвоји
од свога мужа, иако је он блуд или прељубу
чинио; жену, ако се она оскрнавила са дру-

. . .гим човјеком, мужу заповиједа да Је отпу-
сти и више је не држи. Према томе, уколи
ко жена остави свога мужа оптужујући га
због тога што живи у блуду, и он узме другу

. .жену, кривица Је на жени кор оставља сво-
га мужа кога је била дужна задржати чак и
ако прељубу чини. Муж који је узео другу
жену је оправдан. Она која уђе у брак с њим
неће бити названа прељубницом ако је он
остављен од прве жене. Ако она која га је
оставила оде за другог мужа, прељубница
је без икаквог изговора. Ако муж, насу
прот овоме, остави жену без утврђеног
прељубочинства, па узме другу, и сам је
осуђен као прељубник, будући да жену од
њега отпуштену чини прељубницом ако
пође за другог мужа, а она која живи с њиме
прељубница је пошто је узела туђег мужа.

Такав саживот правила забранише
будући да онда власт бијаше законом дата
мужевима и женама да се растају, према
слову закона, и без одговарајућс кривице.
Данас ни муж, нити жена, не могу прекину
ти супружпишгво осим ако за то нс постоји
одговарајућа кривица, а о њима јасно
наређује Јустинијанова Нова заповијест.

1 О. правило: Не присиљавај онога који
се заклео да неће бити постављен.

Тумачеље: Онога који је изабран за епи
скопство, и још није постављен, а који је
због неког искушења дао заклет
ву да неће прихватати постављење,
не принуђавај на постављење. Још је
потребно размотрити и вид заклетве и
ријечи и разлог због кога се заклео, и
потанко испитати изречено. И, уколико
буде некаква олакшица у ријечима заклет
ве, опростити му умишљену заклетву и до
пустити да буде постављен за епископа.
Ако ни од куда нема ниједне олакшице, већ
се свакако показује као заклетва, ако буде
пуштен без постављења, таквог треба пот
пуно оставити.

11. правило: Који је невољно убио, де
сет година нека се каје.

Ово правило је разумљиво.
12. правило: Двобрачни се не прима у

клир.
Тумачење: И друга многа правила дво

брачном забрањују свештенство, јер не
доликује да он буде ни епископ, ни презви
тер, ни ђакон.

13. правило: flкo војник у рату за
благовјерје учини убиство, три године нека
је изван општења.

Тумачење: 1fбиства учињена у рату Све
ти Оци нису сматрали за убиства, како то

говори и Атанасије Велики монаху А~ю11у
у посланици: ,.Велике почасти су достојни
они који храбро војеваше, и долично је
подизати им споменике проповиједајући
љихову храброст. Јер противнике убијаше

. .и дјсло законито и похвале достојно чини-
ше.'

И овај велики муж, не одбацујући њихова
мишљења, будући да због благовјсрја и
цјеломудрености хероји у рату убијаше,
ипак савјетује говорећи: .Добро је ,1а такав
три године само Причешће не прима. јер
има нечисте руке."

14. правило: Онога који лихвари. ако ес
не исправи, у свештенство не примати.

Тумачење: Нсправљење његово је ово:
раздавати сиротињи од лихве стечено не
праведно богатство, и нека обећа да поново
неће упасти у такву болест среброљубља.

15. правило: Божанствено Писмо
заједно помиње птице небеске u рибе мор
ске, јер је од обоје постанак из мора. Овдје
се убрајају и друга (створења) која прохо
де путеве морске: китови велики, и она са
кожом као глина, а од њих ни једно нису
рибе.

16. правило: Заm1сано је: Нееман
Сирнјанин велик је од господара, а не од
Бога, ни од Господа својега, тј. велик је и
частан од цара свога.

Казивање: За ове двије главе (правила)
нема тумачења, Јер су она више казивања о
нејасним ријечима у Писму.

Ilз питања светог Амфилохија Васи
лију Великом о ономе што му је нера
зумљиво, и одrовори Василија Великог

17. правиле: Презвитер Вијанор заклео
се па се раскајао због брзоплетости своје
заклетве.
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Тумачење: Тај прсзвитср Вијанор, опту
жен од стране некога и 11с могући од њега
стјешњавање трпјети, у смутњи се заклео
да отада неће служити, а потом се раскајао
11 пожелио да поново служи. Упитан бијаше
о овоме Василије Велики да ли да га приме
он заповиједи да, ако се каје због брзопле
тости заклетве, примити га, али да ипак не
служи у саборним црквама како не би био
повод за саблазан многима, већ да одвојено
врши презвитерску службу.

18. правило: Покајање дјевственица или
гонахиња које су сагријешиле по обећању

Свети Оци су прихватали након једне го
дине. Али, како је Црква сада снажнија,
.цјевицу која је сагријешила након обећања
називамо прељубницом, и онога који је с
њом сагријешио називамо прељубником.

Обећање на .цјевственост нека се даје са
седамнаест година, и ако испитивана оста
не при молби.

Тумачење: Како се прељубницом нази
ва она која је, посветивши себе Господу и
одрекавши се брака и завољевши живот у
чистоти, преступила своја обећања и обе
шчастила сједињење са жеником Христом,
предавши себе блудним сластима, таква
неће бити примљена у Цркву ако не пре
стане са гријехом и не прекине безакони са
живот. Када га раскине и покаје се, треба да
испуни вријеме за гријех прељубочинства,
управо петнаест година без причешћа Све
тим Тајнама. Од тих петнаест година четири
нека проводи с онима који плачу, пет с онима
који слушају Божанствено Писмо, четири с
онима који припадају и двије године нека
стоји са вјернима и са њима нека има само
заједницу у молитви. Након петнаест годи
на покајања добиће завршење (запрећења)
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и нека буде удостојсна причешћа.
Ово правило, тако/Је, заповиједа о томе

да се молба за примање у чин дјсвичапски,
прихвата када буде имала више од 16 или 17

. .
година.јер тада има власт над СВОЈИМ помис-
лима, те будући умом одрасла, неизбјежно
ће понијети казну уколико прекрши завјете.
Но, 40. правило Шестог Васељенског са
бора у Константинграду у Трулској пала
ти, прихвата и онога који са десет година
жели да прими монашкијарам,јер је Црква
Божја снажнија, и заједница вјерујућих је
благодаћу Божјом тврда и непоколебљива
у чувању заповијести,

19. правило: Који се одриче свијета нека
буде упитан да ли може подносити да је без
жене, и јавно да свједочи, да би ако прек
рши примио запрећење.

Тумачење: iИушкарци КОЈИ се одричу
брака и желе да .цјевствују треба епископ
те области да упита да ли заиста љубе та
кав живот. Њихово свједочанство треба
јавно примити да, ако преступе од њега ка
сласному и тјелољубивом животу, приме
запрећење за блуднике.

20. правило: дiевственица која Је у
јереси, а потом се покаје и жели да се уда,

. .
НИЈе крива, Јер оно што закон говори, гово-
ри онима који су у закону.

Тумачење: 'fколико вјерујуће жене
обећају да ће .цјевствовати, а послије се
одрекну свога завјета, подлијежу запрећењу
за прељубнице. Оне које су у јереси а
обећале су да ће .цјевствовати, а послије узе
ше мужеве и приступише Цркви, не осуђују
се, него су крстећи се невине, јер оне још
нису ни јарам Христов понијеле нити закон
Његов знају.

21. правило: Мужа који је блуд учи-

нио нека прими љегова жена. Жену која јс
оскрнављена од другог човека муж нека
отпусти. Блудник је, а нс прељубник, онај
који, имајући жену, са слободном падне.

Тумачење: ~ко муж живи са женом, и
сагријеши са другом, слободном од бра
ка, неће бити осуђен као прељубник већ
се сматра за блудника. Стога, неће при
мити запрећење за прељубу; подлијеже
запрећсњу већем но блудник.

Ово је ради обичаја који се држи, а
заповиједа да жену која је сагријешила са
другим мушкарцем муж отјера, док жени
чији муж блудничи не допушта да га оста
ви, но да га прихвати.

22. правило: Који отме заручену, нека је
врати њеном заручнику. Ако није заручена,
нека је врати њенима, и по њиховој вољи
нека улази у брак ако желе.

Који је тајно или насилно прије брака ос
крнавио (.цјевојку), па се њоме ожени, тре
ба да понесе запрећење за блудника.

Тумачење: Ово правило захтијева да
жена која није заручена, а од неког је от
ета, буде враћена својој родбини. Ако
има родитеље, или брата, или старатеље
који се брину о њеном сиротству, отада
им се даје овлашћење да је они, ако желе,
дају у брак с оним што ју је отео. Педесет
осма грана, 60. Царске књиге не допуш
та да ово буде ни ако отета хоће, ни ако
родитељи отету хоће да удају за отмича
ра. Напротив, заповиједа да родитељ који
хоће да склопи такав брак буде заточен у
другој земљи. Деведесет друго правило
Шестог васељенског сабора у Константин
граду у Трулској палати, проклиње свјетов
њака који отима жену ради брака.
Потребно је разумјети то правило по

снази овога правила. Ово прави
ло ЈОШ заповиједа ,1а ес у Цркву
не прима онај који јс стекао жену
помоћу отмице док јс нс врати заручни
ку, ако јс била заручена. ипи ролбини
или браћи, или старатељу, ако није била за
ручена. Ако се овако учини са ЊО\1. клетви
нема мјеста.

А ако је неко прије брака, у тајности
или насилно обешчастио жену. па потом
са њом ступио у законски брак, такав мора
понијети запрећење за блуд у трајању од
четири године. Прве године нека стоји са
онима који плачу код црквених врата, дру
ге године нека буде примљен 0,1 оних који
слушају Божанствено Писмо, треће године
с онима који припадају, а четврте нека стоји
са вјернима и са њима има само заједницу
у молитви. На овај начин, послије четири
године, нека се удостоји благе заједнице
(Причешћа).

23. правило: Који узме жену рођеног
брата, нека се не прима док је најприје не
отпусти.

24. правило: ~ колико се она која Је
убројана међу црквене удовице одлучи
на брак, нека буде презрена и отада нека
од Цркве не добија потребито. Уколико
се удовац ожени, нека само поне
се запрећење за двобрачног. Удовица
старија од шездесет година ако се уда,
нека је без општења све док не одступи
од нечистоте. Удовица која је млађа од
шездесет година нека се не уврштава у
чин (црквених) удовица. Ако удовица има
шездесет година, и убројана је у цркве
не (удовице), и зажели да се опет :.zi. док
се не остави нечисте страсти, нека се не
удостојава благе заједнице (Причешћа).
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25. правило: ffко неко има за жену ону
коју јс сам обешчастио, допуштено му јс да
јс има, али запрсћсњс да понесе.

Тумачење: Који хоће да ожени ону коју
јс оскврнио прије брака, нека му јс допуш
тено имати је. Због оскврњења нека прими
запрсћење од четири године, као што напи
сасмо у 22. правилу.

26. правило: Који се сједини са же
ном послије блудничења, ако се раставе,
добро чине. Уколико се не раставе, већ се
вјенчају, нека буде допуштено. Нека понесу
запрећење.

Тумачење: Брак у томе има своје
достојанство и част јер чисти од блу
да. Стога блуд није брак, ни почетак
брака, него гријех и преступ закона Божјег.
Због тога, ако се неко састави са женом
послије блудничења, нека одступи од ње,
ако је могуће. Боље је, ако су у сваком по
гледу нераздвојни Једно од другог, и желе
да наставе да живе у љубави брачног жи
вота, али прво треба да сносе запрећење за
блудничење, и нека остану тако, да не буде
што горе.

27. правило: Презвитер који падне у без
акони брак нека буде лишен службе и има
само сједење.

Тумачење: Уколико је неко прије свеш
тенства узео жену не знајући да је она
удова, или плесачица, или нека глумица
или нека друга од оних које су забрањене
свештеницима, и потом ступи у презвитер
ски степен, и позната буде безаконитост так
вог брака, он може имати само част и (право)
сједења са свештеницима, а нека потпуно
од~й од служења. Довољно му је опро
штено због незнања, а да друге благосиља,
не приличи,јерје дужан бринути се о својим
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ранама. Благослов јесте даривање свсти
Немајући га, због гријеха из незнаља, ,,

. .другима да га дарује, односно: онај ко н
благослов, како да друге благослови?

28. правило: Gмијсшан јс онај који ;
обећање да неће јести месо од свиње. Н
буде примљен ако почне јести.

Тумачење: Gмијешан је онај КОЈИ Ј

завјет да неће јести свињско месо, јер
смућује и завјетује неразумно. Ни је,
твар Божја није за одбацивање, ако се
благодарношћу једе. Стога, таквима је
требно дозволити да једу месо кога су
одрекли, и научити их да Богу не дају
разумна обећања.

29. правило: flкo је одбачено заклиња:
тим прије је (одбачено) злостављати не
га. Зато не треба само да забрањујеш дје
већ и саму заклетву коју изричу. Лијек
ово је двојак: поука да се не заклиње, и
брана да се спровођењем заклетве учи
зло на које се заклео.

Тумачење: Нека се не деси властег
нима да се заклињу, па да под тим из:
вором чине зло себи потчињенима. Не
се, на примјер, заклео учинити зло једн,
од СВОЈИХ потчињених, и под изговор
побожности жели лукавство своје утврп
ти. Такав се лијечи на два начина: прт
научити га да се брзо не заклиње, а друго .
не одржи заклетву којом се заклео на зг
Јер, ни Ироду не бијаше користи од исп
њења заклетве, јер не желећи да прест
пи заклетву, постао је убица Пророн
Заклетва коју је неко дужан чувати нео
ступио јесте заклетва да се чувају судо:
заповијести Божјих, а ону која на гриј:
наводи, некоме зло чинећи, на сваки начь
треба повлачити и укидати.

30. правило: ()тми•rари три године да
припадају. Уколико удовица пође за некога,
зло неће бити осуђено.

Тумачење: Чему ће бити подвргнути они
који отимају жене речено је у 22. правилу
Шестог васељенског сабора у Константин
граду у Трулској палати.37 Ово правило на
лаже и то да они који отимају, и они који
им помажу, три године буду изван молитве
и прибројани онима што припадају. Овак
во запрећење се даје онда када врате отету
дјевојку, другачије се не примају у Цркву. И
ово важи за отету жену: ако удовица пође за
мужа претходно се не сјединивши с њим ни
вољно ни присилно, то је без кривице.

31. правило: flкo жена којој је муж оти
шао и нема вијести о њему, не испитавши
и не сазнавши поуздано да је он мртав пође
за другога мужа, прељубу чини.

Ово правило је разумљиво.
32. правило: Клирик који је смртно

сагријешио и сведен је са свог степена, нека
се причешћује са лаицима. Не треба се, ре
чено је, два пута светити за једно.

Тумачење: Гријех који води ка смрти
јесте тјелесно наслађивање. Уколико неки
клирик учини блуд, он се низводи са степе
на свештенства, али се не лишава Божан
ственог Причешћа него нека се причешћује
са свјетовњацима.

33. правило: flкo се жена породи на путу,
и не бринући се о рођеном младенцу оста
ви га, крива је за гријех убиства.

Ово правило је разумљиво.
34. правило: Која је у тајности учинила

прељубу, за шта смо сазнали разобличењем,
нека је без заједничарења све док се
запрећење не оконча.

Тумачење: Жену која је у тајности

прељубу учинила. и није разобличсна. па
гријех свој исповијсли нз побожности, или
након што од свог духовнога оиа буде ра
зоткривена, не треба пред свима разобли
чити, нити јс мужу њсзином представити
као прељубницу, како то не би 6110 повод за
њену смрт. Оци су установили ,1а она треба
да буде без заједнице, заузимајући мјесто са
вјерујућим женама док се не наврши број
година који је одређен за прељубништво.
Уколико она буде постављена међу оне
који плачу или оне који слушају. може иза
звати подозрење код мужа, а можда и 61m1
убијена.

35. правило: if кo жена свог мужа оста
ви без кривице, она је крива, док он.

. .претрпјевши, није крив.
Тумачење: Онакојајеоставиласвог:-.~ума

и без разлога отишла од њега, у запрећсњу
нека буде. Ако, поврх тога, пође за дру
гог, нека буде осуђена као прељубница.
Мушкарац кога је она оставила достојан
је снисхођења и због тога, ако другу жену
узме, нека је без запрећења.

36. правило: Жене војника које немају
. 'вијест о СВОЈИМ мужевима, па зато оду за

друге, достојније су снисхођења од других
које не чекају мужеве који су отишли.

Тумачење: Једнаком запрећењу за
прељубништво криве су и оне жене
којима мужеви нису војници него тргов
ци или други прости људи који послом
оду у неку земљу, те прије него што су
обавијештене о њиховој смрти, оду за дру
гог мужа, те жена војника која се, не саз
навши поуздано за смрт свога мужа, уда за
другога. Како су жене војника, сазнав
ши за кончину мужева својих, дужне ис
питати о њиховој смрти, заповиједа 117.
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Нова заповијест Јустшщјанова која у
седмој гра1111 28. Царске књиге лежи,
а чија јс снага II у 91. правилу Шестог
васељенског сабора у Константингра
ду у Трулској палати посвједочена. Ово
правило удостојава неког помиловања

. .жене војника више него оне, ЧИЈИ муже-
ви одлазе или да тргују или неким другим
послом. Уколико оне и ступе у други брак,
немајући вијести о својим мужевима
ипак, будући да је одлазак војника у
рат, одлазак ка смрти, ако нема вијести
о њима, оправдана Је слутња да су умрли
или убијени.

37. правило: Који отпусти туђу па узме
слободну жену, због прве нека понесе
запрећење, а за другу није крив.

Тумачење: 1fколико неко узме за жену
ону која Је од другога отпуштена, па се по
том. отпустивши је по закону, сједини са
другом која је слободна, због прве жене
нека је подвргнут запрећењу за прељубу,
јер ко отпуштеницу узме, прељубу чини. За
другу није крив.

38. правило: !\оја се удаје без допу
штења оца свога назива се блудницом. Уко
лико се њени родитељи умире, и сматра се
да се догодило исцјељење (односа), ипак
три године нека је у запрећењу.

Тумачење: Они који се налазе под влашћу
не могу без сагласности оних чији су скла
пати брак с онима који су под влашћу. Уко
лико и склопе (брак), ништа нису учини
ли, брак није важећи. Запрећењу за блуд

. . . .
подлијежу оне дјевојке које оду за мужа
без допуштења својих родитеља. Ако након
тога родитељи прихвате брак који је био без
њихове сагласности, и пожеле да он остане
нераскидив, ипак због тога што то од по-

четка није било љиховом вољом, нс трс
им брзо допуштати да ес причешћују ш
нска су три године у запрећсњу,

39. правило: Која живи са муж,
прељубником, читав живот прељубу чин:

Тумачење: Због тога се таква и не пр
ма у Цркву. Када престане са гријехом, та
некаје у запрећењу и исправиће свој грије
Ако је у прељубочињењу, није се поправ
ла, и нека се не прима.

40. правило: fобиља која преда се:
мужу блуд чини, Она се удаје са допушт
њем својих господара под чијом је влашл
(другачије) није важеће.

Тумачење: flкo дјеца која су под влаш]
својих родитеља не могу без њиховс
допуштења склопити брак, тим прије 1

робињи није могуће учинити. Стога, робин
која себе преда мушкарцу без сагласне
сти својих господара, прима запрећење ка
блудница. Ако се потом сједини са њим )
сагласност господара, онда ступа у законь
ти брак.

41. правило: Без кривице је удовица кој
се уда.

Тумачење: Удовица је својевласна п
смрти мужа, Због тога, ако оде за другога
без гријеха је - Само у Господу, по ријеч:
божанственог Апостола.

42. правило: Gин је под влашћу оче
вом, роб под господаревом. Стога, ако с1
син ожени без допуштења оца, или роб бе:
допуштења господара свога, нису без кри
вице, но запрећење нека приме.

Ово правило је разумљиво.
43. правило: Који неког удари на смрз

убица је било да се бранио или је први за
почео.

Тумачење: flкo неко, посвађавши се, не-

коме у гњеву нанесе повреду и убије га, без
обзира да ли јс први започео па повреду ·~а
дао, или је од другога ударен био, па желећи
ес одбранити, 11а11ио му смртну повреду
убица је. А да ли је вољни или невољни,
познаје се по оружју којим је нанио ударац,
ТЈ. мачем, или дрветом, или неким другим
од осталих (оружја) чији су трагови дати
у осмом правилу ове посланице и тамо су
објашњени.

44. правило: Ђакониса која блуд учини
са јелином, тј. паганином, па се покаје, се
дам година некаје у звпрећењу,

Тумачење: Ов.цје су два запрећења
заједно дата: ђакониса се избацује из свог
степена, и прима запрећење на седам годи
на, лишавајући се Божанствених Тајни због
тога што је учинила блуд са незнабошцем.

45. правило: Хришћанин који ружи Хри
ста од хришћанског имена нема користи.

Тумачење: В.јера без дјела је мртва. Ни
каква корист од имена, односно називати се
хришћанином а заповијести Христове од
бацивати и ругати Му се злим ,цјелима.

46. правило: flкo се нека из незнања уда
за човјека кога је оставила жена, биће от
пуштена ако се прва врати. Сматраће се за
блудницу из незнања. Ако жели, може се
удати, али боље је да се не уда.

Тумачење: iИуж бијаше остављен од
жене на (извјесно) вријеме. Он, мислећи да
се потпуно развео од ње, узме другу, која
не знаде да је овај на (извјесно) вријеме
остављен од оне. Када му се прва жена вра
ти, прими је, а другу отпусти. Отпуште
на (жена) се осуђује као блудница. Ипак,
у незнању је била отишла за њега, и ради
тога, ако хоће да се у брачну заједницу
сједини с другим, не сматра се за отпуш-

тенипу, јер ни онај јој није био прави муж
који ју јс отпустио. Лко хоће да пребива без
брака и да се не удаје, то јс боље.

47. правило: \_"здржникс, врсћеносце
и олрицатеље" крштавај, иако говоре: .,У
име Оџа и Сина и Светога Духа крстисмо
се", јер се. будући да хуле називајући Бога
творцем зла према Маркионовом учењу, нс
примају без крштења.

Тумачење: \'" свом првом правилу, због
разлога домостроја, овај велики светио
ник Цркве примао је крштење уздржника
и новатијана (званих чисти), и заповиједао
да само светим миром буду помазани када
прилазе вјери Саборне Цркве. 11 своју јерес
да прокуну. Овдје, исправљајући оно што је
тамо прихватао по домостроју, заповиједа
да се уздржници и други крсте, пошто Је
њихова јерес изданак јереси Маркионо
ве. И ови се, као и они, гнушају брака, и
одвраћају се од вина, и говоре да је творе
вина Божја нечиста. Ипак, седмо правило
Сабора у Лаодикији, и седмо правило Дру
гог васељенског сабора у Константингра
ду, и 95. правило Шестог васељенског са
бора у Трулској палати примају крштење
новатијана, тј. чистих, и четрнаестника када
прилазе Цркви и прокуну своју и све јереси,
те им се само светим миром помазују чело
очи, ноздрве, уста и уши.

48. правило: hoja је од мужа отпуште
на, нека остане тако. Ако за другога пође,
прељубу чини, по гласу Господњем.

Тумачење: flкo онај који узме отпуштену
чини прељубу, колико прије ће прељубница
бити жена која је путем општења са њим
и мужа начинила прељубником. Због тога.
отпуштена од мужа дужна је да без брака
пребива, тј. да не иде за другог мужа.
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49. правило: Није крива која јс насилно
обешчашћена. као II робиња што јс од го
сподара напаствована.

Тумачење: дiсвојка која јс насилно
оскврњсна, и жена која поднесе срамо
ту усљед нечијег насиља, нису криве. И
робиња која се насилно сједини са својим
господарем, без запрећења јс.

50. правило: Тробрачност је безакона,
као нечистота за Цркву. Она је достојна
презира, без изобличавања. Гори су од оних
који су окренути блудочинству.

Тумачење: Градски закон прихвата
трећи брак, а дјецу која су из њега рођена
законски познаје као насљеднике. Правила
трећи брак не прихватају, но гледају на њега
као на нечистоту у Цркви. Јер, гори је од
блудничења, као немоћног и раслабљеног.
У народу се не налаже осуда на њега, тј.
тробрачни се не сврстава међу оне који
плачу, нити се као осуђеник изобличава
пред људима, иако се налаже петогодишње
запрећење, тј. удостојава се да двије или
три године слуша Божанствено Писмо, и
код црквених врата да стоје, друге двије го
дине нека стоје са вјернима и заједничаре у
молитви, и потом нека буду с онима који се
причешћују Божанским Тајнама.

Трећа посланица
51. правило: Клирици, ако сагријеше, од

свога степена отпадају, и ако су служитељи,
и ако су постављени.

Тумачење: Gлужитељи Цркве, било да
су у чину (презвитери, ђакони, ипођакони,
појци и чтеци), било да нису постављени
(као што су чувари, кандилопалитељи,
и они којима је повјерено чување светих
двери олтара), уколико падну у блуд,

примаЈу Једну 1<а:111у - извргпућс из своје
службе.

",Ј('
52. правило: шепа која ес не побрине

за дијете од ље рођспо на пустом мјесту, и
остави га тако, убица је. Уколико (је дијете
умрло) јер је била у оскудици и није имала
неопходно, није крива.

53. правило: Није велики гријех уколи
ко удова робиња буде отета за други брак.
Ипак, нека прими запрећење за двобрачне.

Тумачење: Како робови не могу ступа
ти у брак без сагласности својих господа
ра, по томе, дакле, не сматра се за велики
гријех удовој робињи која је била отета то
што се (касније) одлучила за брак. Затим,
нема мјеста ни запрећењу за отмицу сло
бодне жене, будући да иако се држи за от-

. .ету, ипак Је СВОЈОМ вољом кренула за њега,
а правила не суде о начину, већ о слободној
вољи. Нека буде важећи њен брак ако и го
сподар њен допусти. Истовремено, нека
приме запрећење за двобрачне.

54. правило: Запрећења у вези са уби
ствима се продужавају или скраћују према
одликама насртаја.

Тумачење: Овај велики учитељ Цркве по
стави установљена запрећења за намјерна
и ненамјерна убиства. У зависности од
насиља које се догодило, она се могу про
дуживати или скраћивати, а то је оставио на
вољу ономе који је примио власт да везује
и рјешава.

55. правило: Који се боре против
разбојника изван Цркве су. Лишавају се
благе заједнице. Ако су клирици, из свог
степена нека се извргну.

Тумачење: Будући да, по гласу
Господњем: Сви који се маше ножа, од
ножа ће умријети, и они који изађу на

разбојнике, и борс ес с љима, и љих убијају,
под запрсћсњем су. Ако су свјетовни људи
нска ес нс причешћују Божанским Дарови
ма.

56. правило: Онај који је намјерно убио
нека прими запреhење 20 година, који је
ненамјерно убио- десет година, прељубник
- 15 година, блудник - седам година,
завјетоване дјевственице и монахиње које
су сагријешиле - 15 година запрећење нска
приме.

Тумачење: Који је намјерно убио, а по
том се покајао, 20 година нека буде без
причешћа Светим Тајнама. Тих 20 година
овако се за њега устројавају: четири годи
не дужни су плакати, стојећи изван цркве
них врата и молећи вјерне који улазе да
се помоле за њих, исповиједајући своје
безакоње. Послије ове четири године нека
су примљени међу оне који слушају Бо
жанствено Писмо, и пет година са њима да
проведу. Седам година нека су с онима који
припадају и нека се моле са њима, а чети-

. .ри године нека само стоје са вјернима, али
нека немају заједницу. Када се наврше ове
године, нека се причесте Светим Тајнама.

57. правило: Који је ненамјерно убио
десет година нека је без заједничарења, од
носно двије године нека плаче, три године
нека слуша, четири године нека припада и
једну да стоји заједно са вјернима, а потом
нека се причести Светим Тајнама.

58. правило: Ко учини прељубу 15 го
дина нека је без заједничарења - четири
године нека плаче, пет година нека слуша
Божанствено Писмо, четири нека припада,
и двије године нека стоји са вјернима само
у молитви заједничарећи, а потом нека има
заједницу у Светим Тајнама.

Ово правило је разумљиво.
59. правило: f 1;1у,1ник седам голина

нска је у запрсћсњу. Двије (године) нека
плаче. двије нека слуша Божанствено Пис
мо, двије нска припала и једну ,1а стоји са
вјернима без зајсдничарсња, осме голине
биhс примљен у заједницу.

60. правило: I,oje су обећале да ћс
живјети у дјсвствсности или се постригле
у монахиње, а потом пале у блуд. нека при
ме запрећење од 15 година. Четири године
нека плачу, пет нска слушају, четири нека
припадају и двије нека стоје са вјернима
без заједничарења, а потом нека се приче
сте Божанским Тајнама.

61. правило: Е.оји украде, па се покаје.
једну годину (прима запрсћење), а који буде
изобличен, још једну.

Тумачење: flкo се онај који нешто укра
де сам од себе покаје, и исповиједи крађу
коју је учинио, нека добије запрећење
од једне године. Уколико је од некога ра
зобличен па се покаје, двије године
запрећења нека добије. То вријеме треба
да му се подијели тако да једну годину
стоји са онима који припадају, а друrу да
је са вјернима заједничарећи молитвено
али без Причешћа. Тако, када се наврше
двије године, нека се удостоји Причешћа.

62. правило: hоји се оскрнавио са
мушкарцем, тј. који је мужеложник, ако
се покаје, нека петнаест година буде у
запрећењу. Од тога, четири године нека
плаче, пет нека је с онима који слушају,
четири с онима који припадају и двије
нека стоји са вјернима без заједни
чарења, а тек потом нека буде примљен
за Причешће.

Ово је разумљиво.
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63. правило: Којн јс блудничио са бесло
всс,111111 животињама. 'I]. са четвороножпом
стоком 11m1 са другим животињама, ако се
покаје II исповиједи своје бешчашће, нека
пр11111и запрећењс као мужеложник.

Ово је разумљиво.
64. правило: Кривоклетник, тј. који се

лажно закуне, или преступи истиниту за
клетву, нека је десет година у запрећењу.
Двије године нека плаче, три нека слу
ша Божанствено Писмо, четири нека при
пада, и једну годину нека стоји заједно са
вјернима, а потом нека има заједницу у Бо
жанском Причешћу.

Ово је разумљиво.
65. правило: Врачар и маг је попут уби

це.
Тумачење: .Врачари и магови треба да

понесу запрећење за намјерне убице.
66. правило: Који пљачкају гробове

нека су десет година у запрећењу. Двије
године нека плачу, три нека слушају Бо
жанствено Писмо, четири нека припадају,
и једну годину нека стоје са вјернима
без заједничарења, а потом нека буду
причешћени Божанственим Тајнама.

67. правило: Брат са сестром ако се

смјеша, крив је попут убице.

Тумачење: ffкo је то рођена сестра

са којом се брат смјешао, од истог оца

и исте мајке рођена као и он, треба да
буде подвргнут запрећењу од 20 годи

на, као намјерни убица, али прије тога да

одступи од нечистог и безаконог дјела.
Уколико му то није рођена сестра, тј. од

. .
истог оца а друге мајке, или од исте мајке
а другог оца, такви 12 година запрећење

да приме. Три године треба да је с они

ма који плачу, три године с онима који

слушају Божанствена Писма, три године с

онима који припадају, и десету годину нека
буде примљен са вјсрнима. Са вјсрнима
нска двије године стоји и слуша молитве,
и отада такав може бити удостојен Благе
Заједнице, како заповиједа 75. правило ово
га светога.

68. правило: За брак у забрањеном срод
ству запрећење је као за прељубнике.

Тумачење: flкo неко узме за жену ону
која му је у сродству, тј. ступи у законом
забрањен брак, такав, ако је сагријешио
с њом, треба да прими запрећења за
прељубника. Како су запрећења за оне који
се повинују осуди за прељубништво раз
личита, примиће таква (запрећења) према
блискости сродства. Овдје 77. и 78. пра
вило заповиједају да онај који је оставио
закониту жену и узео другу, или који је у
различито вријеме узео за жене двије се
стре, подлијеже осуди за прељубништво,
али му се не запрећује на 15 година као
прељубнику с удатом женом него се седам
година удаљава од Причешћа. Једну годи
ну нека стоји с онима који плачу, двије с
онима који слушају Божанствено Писмо,
три године с онима који припадају, а сед
му годину нека стоји с вјернима, имајући

само заједницу у молитви, и потом нека

буде причешћен Светим Тајнама.

69. правило: ffкo се чтец прије бра

ка смјеша с заручницом, након једне

године нека буде примљен, и нека остане

чтец, није подобан (за даље напредовање).

Ако се у тајности сјединио, нека буде из

гнан. Исто важи за слуге (црквене).

Тумачење: Чтец који је заручен са же-

ном, и прије брака је оскврни, потреб

но је једну годину да буде лишен чина,

а онда нска опет буде примљен да чита
,<њиге. На више степене нс може узићи,
но на том степену нска остане. Ако се у
тајности сјединио прије заручења, и по
том јс узео законским браком, такав се у
потпуности лишава свог степена. Овакво
запрећење нека се односи и на све црквене
служитеље који се не постављају.

70. правило: Презвитер или ђакон који
исповиједи да је устима сагријешио, од
службе нека се одстрани, (али) нека се
причешћује Светим Даровима. Ако се по
каже да Је што више од тога сагријешио,
нека се извргне.

Тумачење: fијечи устима се оскврнио
тумаче се различито, али не приличи то при
повиједати писмено због срамоте ствари.
Ако неко од ђакона или од презвитера пад
не у такав гријех, нека буде лишен службе,
али да се причешћује Светим Даровима.
Ако се покаже да је више од овога

сагријешио, нека се извргне.
71. правило: flкo неко зна за нечије

сагрешење и скрива га, нека прими

запрећење једнако ономе.
Тумачење: 1fколико неко за некога зна

даје сагријешио нешто од горе споменутих
гријехова, и то не објави него буде разо
бличен да скрива безакоње, нека прими то
запрећење на толико времена на колико и

починилац зла прима запрећење.
72. правило: Онај који се предаје вра

чарима или њима сличнима, нека понесе

запрећење као за убице.
Тумачење: Који себе преда вра

чарима, или бајачима, или магови
ма на учење њихове зле вјештине, при

ма запрећење као онај који је намјерно

убио. Који вјерује врачарима или их

уводи у сво· .~ дом ради проналажења
нечега, или очишћења од тровања, или
откривења некаквих тајни, нска су у
запрсћ· ењу шест година, као што заповиједа
61 · правило Шестог васељенског сабора у
Конста1Iтинrраду У Трулској палати и 83.
правило из ове Посланице Василија Вели
ког.

73. правило: Који се Христа одрекао,
сав свој живот нека се каје.

Тумачење: Који се одрекао Христа, ду
жан је да плаче током читавог свог живота.
На исходу живота нека буде удостојен Све
тог Причешћа.

74. правило: Онај који је примио власт
да везује и разрјешава болним гријехе,
видјевши велико скрушење. може скра
тити вријеме неким 0,1 раније наведених
(запрећења).

Тумачење: Запрећења бише прописа
на за сваки гријех. Онај коме је од Бога
повјерено да свезује и разрјешује гледа на
признање и скрушење срца свакога КОЈИ се
каје. Ако скрати вријеме запрећења, неће
бити крив због тога.

75. правило: Који се оскврнио са се
стром по оцу или мајци, нека не улази у мо
литвени дом, тј. цркву, све док не одступи
од безаконог дјела. Потом, истријезнивши
се, нека три године буде с онима који плачу,
три године нека слуша Божанствено Пис
мо и три године нека припада. Десете го
дине нека је прихваћен али без општења,
и када тако проведе друге двије године са

вјернима у молитви без Причешћа, тек онда

удостојити га Светог Причешћа.
76. правило: Исто такво запрећење нека

је и за онога који се сједини са својом сна-

хом.
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Тумачење: Ово је протумачспо у 67. пра
вилу ове Посланице.

77. правило: ћоји своју жену остави и
узме другу прељубник јс, н седам година
нека је у запрсћсњу, Једну годину нека пла
•1е. двије године нека слуша Божанствено
Писмо, трн године нека припада, а седму го
дину нека стоји са вјернима без заједнице, а
потом нска се причести Светим Даровима.

78. правило: 'f'колико неко узме двије се
стре у различито вријеме, тј. умре прва (и)
он узме њену сестру, нека прими залрећење
од седам година. Једну годину нека плаче,
двије године нека слуша Божанствено Пис
мо. три године нека припада, а седме годи
не нека стоји са вјернима без заједнице, а
лотом нека се причести Светим Тајнама.

79. правило: ifко се неко оскрнави са
својом маћехом, сноси запрећење као да је
то учинио са сестром,

Тумачење: Тражи 67. правило ове По
сланице.

80. правило: Многобрачни су ского
образни. Ипак, нека послије четири године
буду примљени.

Тумачење: iИногобрачни када одступе
од нечистоте и разруше безакони брак, че

тири године запрећења нека приме, иако је
овај гријех већи од блуда. Једну годину нека

су с онима КОЈИ плачу, три године с онима
који припадају, и тако нека буду удостојени

причешћа Божанским Даровима.

81. правило: Који су преступили

вјеру због мучења, осам година нека су у

запрећењу, који су својом вољом преступи

ли, дванаест година.

Тумачење: Који су при нападу варва

ра велику невољу од мучења претрпјели,

и не могавши бол трпјети преступили

Вјеру Божју, и учинили заклетву паган
ску и у идолским храмовима окусили што
не доликује, 011и, када ес покају и у суза
ма и скрушеног срца се обрате, три године
нека су с онима који плачу, а двије с они
ма који слушају. Наредне три године нека
су с онима који припадају и онда нека буду
удостојени Причешћа. Који без велике муке
посташе издајници Божје вјере, те са трпе
зе демонске једоше и заклињаше се заклет
вама паганским, три године нека су са они
ма који плачу, двије године нека слушају
Божанствено Писмо, три године нека про
веду са онима који припадају, и још три го
дине нека стоје са вјернима на молитви. И
тако, дванаесте године, нека се присаједине
Благој Заједници.

82. правило: I)оји су се у нужди заклели,
послије шест година нека буду примљени.
Ако су то без нужде учинили, послије два
наест.

Тумачење: ffко се неко заклиње да ово
или оно неће учинити, на примјер, неки
судија да неће потписати пресуду донесе
ну против некога, и потом буде принуђен од
више власти, потписавши да преступи за
клетву, такав лакше запрећење сноси због
принуде, и прима запрећење од шест година.

Ако је без принуде преступио оно на шта се
заклео, двије године нека плаче, двије годи
не нека слуша Божанствено Писмо, пет го
дина некаје с онима који припадају и двије

године нека је са вјернима, и нека с њима
заједничари у молитви. Тако, једанаесте го

дине нека је удостојен Тијела и Крви Хри

стове.
83. правило: Који врачарима вјерује

и неке од њих уводи у свој дом ради

проналажења некаквих враџбина, једну го-

дину нска плаче, другу нска слуша Божан
ствс110 Писмо, три године нска припада и
једну годину нска стоји са вјернима и по
том нска буде примљен да се причести.

84. правило: О запрећењу не суди по
времену, него према начину (покајањај.
Ако пребивају у гријесима и противрјече
ти своју душу спасавај.

Тумачење: Запрећења су заповијеђена
какоје написано. Нетреба гледати на трајање
запрсl1ења него на начин покајања, Уколико
онај што је сагријешио приноси исповијест
са сузама, у скрушености срца и дубоком
смирењу, ако остави зло и из све душе тражи
Господа, у власти је онога коме је повјерено
да свезује и разрјешује, да скрати вријеме
запрећења. Ако нема намјеру да се отргне

. ~ . .од СВОЈИХ грешних ооичаја, и радије служи
. .

гријесима и Тјелесним задовољствима него
ли Господу, и живот по Јеванђељу не при
хвата, таквима не упућујмо никакву ријеч
запрећења. Међу људима непокорним на
учени смо слушати: ,,Спасавајући (друге),

спасавај душу своју."

113 носааницг скггсг f1ЛCIIЛIIJtl flл\фllЛO;(ll]Y

85. правило: Као што од биља, тако и
од меса, од шкодљивог корисно одвајамо.
Биљка је и чемерика, и месо може бити и од
јастреба, или вране, па ни дабровину неће
јести ко ум има, ни псећег се меса коснути
осим ако га снађе велика невоља. У невољи

ко поједе нешто, није учинио безакоње.

Il3 ПОСЛ1ШШЏ скггсг ь,\CIIЛll]A ,ДIIO,\Opl!

86. правило: 1fколико неко, изједан

страшћу нечистоте, падне у безакону брач
ну заједницу са двјема сестрама, нити се то

сматра за брак, нити да улазе у Цркву прије

него се раздвоје једно од другог. Ништарије

лажно говоре: ,,Зашто не узмеш женину се-

стру, када 1и јс жена умрла и нс може ес
нал,утити?•· тс ,· ' ,!а приличи гра":нпн ес бле-
сав и узети жс, гину сестру. Нама су довољне
011с риј счи: Н h ·· ,, е У•ЈИ ш1 јелном 0,1 сродника
својих да видиш срамоту његову." Како су
муж и жена, сједини-вши се, је;.1110 тијело.
због жене је и мужу њена рођена сестра
исто што и своја сестра. Као што не узи
маш женину мајку, или кhер, јер нс узимаш
ни своју мајку или њену кћер. тако ве узи
маш ни женину сестру као ни своју сестру,

113 ГIOCJ\..IIIIЩ[ скггог 1~.IСЊ\11}\ 11Vf31:Ш'Щ\r

Гр111·ор11Ју \' кr311 0,\.11\"lfЊj 0,1. ;ыш 1\\1}1 i1;1нш "v,\
ЊLl'tl

87. правило: Не женити се часно је због
тога што се тако одваја 0,1 разговора и жи
вота са женама. Не доликује причињавати
брату спотицање или саблазан. Због тога,
слиједећи Оце из Никеје који не допуштају
да се туђа жена има у дому, заповиједисмо
да се одвојиш од жене која кол тебе живи.
Уколико је не отпустиш, и дрзнеш се слу
жити, а не исправиш се, проклет да си. а
они који те приме, биће искључени.

Ово је разумљиво.

l13 пссааншџ свггсг f..\1:11,\11}\ СЕОС\Ш,\\ пшско
ШIЛ\t\

88. правило: ()чистите Цркву изгнав-
ши недостојне из ње, и надаље примајте
достојније, испитавши их. Никога не
прибројавајте клиру прије него га пред
нас изведете. Нека знате да је исто што и
свјетовњак онај који се у службу укључи
без нашег допуштења, а изабран је од вас.

113 пссшшш скггог 11..\СЊШ}\ (П\\СКОПЊ\\,.\ КО)\\

CV ПО,\ ЊIIЛ\, 1\t\ Cf III IIOC'f,\Кlь.\ 3d t\ОК.\Ц

89. правило: hоји постављају за но-
. .

вац препредено то чине. Јер не примају
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мито прије, ни уз постављење него узимају
касније. М11то II примање мита јесте
узимати нешто било кад. То јс дјело
среброљубља. а среброљубље јс идоло
служењс. Нс поштујте идола више од
Христа ради мало сребра, нити се Јуди
уподобљавајтс поново, продајући за има
ње једном за нас Распетога, јер и њиве
11 руке оних који то узимају биће назване
акелдама:"

1/3 1/0Ci\MIIЩf скггег hi\CI/ЛIIJII f!л1ф11лох11Јv о д\ГХV
GKl'/'(111\ (113 27. ГЛ~\!([ о ш3111111с111111л1 OБll'IAJIIIIIЛ)

90. правило: 2Иноrа и велика (добра)
Црква има од неписаног предања. Прво је
ово, да се вјерни крстообразно осјењују, за
тим да се моле окренувши се ка истоку, и
благодарење изговарано при показивању
на Хљеб, и благосиљање Чаше. Бла
госиљамо и воду крштења, и уље помаза
ња, и много тога другог што нисмо при-

. . .мили писмено Јер Је тајна, и не приличи то
писањем откривати ради ненаучених. Једно
је заповијест, а друго је проповијед. Ово се
поштује ћутањем, оно се проповиједа.

Гледамо на исток док се молимо, јер тра
жимо древну отаџбину, Рај засађен у Еде
му на истоку. У све недјеље молитве савр
шавамо једноставно стојећи, као васкр
сли са Христом и иштући Вишње, јер је
слика будућег вијека, она једна а такође
и осма будући. Њоме је обиљежена и сва
Педесетница коју она једна твори седам
пута враћајући се на саму себе, и умно
жавајући се. Кољенопреклоњење пројав-

. .
љуЈе наш пад и поновно устајање.

If3 29. /'ЛАК~ нсп 1/0CЛAll/flЏ

91. правило: .В.ећи дио онога што је
тајно, код нас остаје незаписано. Ово је по

Апостолима,јер говоре: Похваљујем васјер
каква вам предаља предадох, 11101<0 држи
те, и опет: Држите предања као и,1110 при
н11с111е. Једно од њих је и ово славословљс
са Духом.

22. п е г а я в ь е
ОД иекп; \l'KfYfTKO

О в.rе,иеНИЈI1f{ Зi1 ()Н6 I\OJH
G\I' Gi1ГРИЈ6ШИ2IН

26 ПћШШlf-f

1. правило: Нека се извргне онај КОЈИ

поставља изван (своје) области.
2. правило: Који је постављен за новац,

нека се извргне с оним који га је поставио.
3. правило: Клирик који јемчи, нека се

извргне.
4. правило: Клирик који лихву узима

или да престане, или нека се извргне.
5. правило: Презвитер који туче вјерника

или невјерника нека се извргне.
6. правило: Жени не приличи да улази

у олтар.
7. правило: Оне које су обећале живјети

у дјевствености, или су пострижене у мо-

наштво, уколико падну у блуд, 15 година
нека се кају.

8. правило: (\оји се баве врачарсњем
ради проналажења нечега, шест година
нека се кају.

9. правило: l\оји себе предају врачари
ма, 20 година нека се кају.

1 О. правило: Који су се Христа одрекли,
нека буду удостојени Светих Дарова тек на
крају живота.

11. правило: Који су без принуде престу
пили Божју вјеру, нека се кају 12 година.

12. правило: hоји исповиједају бајање и
магију, нека приме запрећење као убице, тј.
20 година.

13. правило: hоји је себи одрезао
дјетородни уд, ако је клирик, нека се из
вргне, ако је лаик нека се одлучи на три го
дине и нека не буде клирик.

"I"'14. правило: { \ена која вјештачки убије
младенца који је у њој, десет година нека
се каје.

15. правило: hоји намјерно убије
човјека, нека се каје 20 година.

16. правило: Који ненамјерно убије, нека
се каје 12 година и нека не постаје клирик.

17. правило: Прељубник нека се каје 15
година.

18. правило: Који вјенчану жену отјера,
па другу узме, нека се каје 15 година.

19. правило: Онај који је са слободном
блуд учинио блудник је, и седам година
нека се каје.

20. правило: Онај који са мушким полом
блуд учини, 15 година нека се каје.

21. правило: Који блуд учини са стоком
или неком животињом, нека се каје 15 го
дина.

22. правило: Који се сједини са сестром

од истог оца и исте мајке. након што преки
не са прљавим смјсшањем, 20 година нека
се каје.

23. правило: ћоји се сједини са сестро
по оцу или по мајци. када престане са тим,
12 година нска се каје.

24. правило: t1опов двије године нека се
каје,

25. правило: hривоклетвсник десет го
дина нека се каје.

26. правило: Пљачкаши гробова десет
година нека се кају,

23. в е г а е в ь е
ОД ИGТОПI, О ТО,116 КОдНКi1 G\" И

КflКВil дl36GTfi 6ПIITlli1IH3ili1Ht" ТО
J6GT Зf1ПР&Ћ&ЊН11Нt

Ј94

Четири су мјеста запрећења: оних
који плачу, оних који слушају, оних који
припадају и оних који стоје са вјернима.

1. Штаје плакање?
Плакање је да они који су саrријешили

стоје изван цркве и изван припрате, и сва
коме од оних који улазе у цркву да притичу,
молећи их са сузама да се помоле за њих,
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јер јс онај којн плаче избачен и изван при
прате црквене онолико колико му буде
одређено вријеме.

2. Шта је слушање]
Слушаље је када они који су сагријешили

. . . .стоје уз црквена врата, Јер они КОЈИ слушаЈу
стоје у припрати, није им допуштено да
улазе унутар цркве све док се не наврши
њима одређено вријеме.

З. Шта је припадање?
Припадање јесте слушање унутар цркве

стојећи са задње стране амвона, јер они
који припадају стоје у цркви до светог
Јеванђеља. Послије светог Јеванђеља, када
ђакон узвикне: Који су оглашени, нека изађу,
излазе и они с оглашенима, и остају изван
цркве до окончања Божанствене службе.

4. Шта је стајање са вјернима]
То је стајање унутар цркве са вјернима.

До окончања Божанствене службе стоје са
вјернима, не причешћујући се Божанстве
ним Даровима, све док се не испуни њима
заповијеђено вријеме.

Након окончања времена стајања са
вјернима, удостојавају се заједнице са Све
тим Тајнама, Пресветим Тијелом и Пречи
стом Крвљу Господа нашег Исуса Христа.

Кроз ова четири мјеста савршава се свако
покајање. Тако, сваки епископ или духовник
дужан је свако вријеме запрећења, дуго или

. .
кратко, раздјељивати на ова четири Мјеста

. .
и тако чистити покајника од гријеха.

♦

2 4 . П О 1' il i1 Н iЬ (~

од иегеп Ш)\l'Kft 11еез.ш1теР\1'
() Б()Жf!НGП:ШНОЈ GilYtl\БИ ,
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Постарај се, о презвитеру, да се
управљајући ријечју истине покажеш као
трудбеник беспријекоран. Нека се ника
да не деси да станеш међу окупљенима
(на молитву) имајући непријатељство пре
ма коме, да не би прогњевио Утјешитеља.
У дан окупљања не прави метеж и не
препири се, но у цркви пребивај, моли се
и читај свете књиге све до часа када је по
требно да вршиш Божанствену службу.
Тако предстани светом жртвенику, с
умиљењем и чистим срцем, не обазирући се
тамо-амо него у страху и трепету стојећи
пред Небеским Царем. Немој се ради
угађања људима смућивати те скраћивати
молитве, ни посматрати лица људи, већ
гледај према јединоме Цару Који је пред
тобом и силама које око Њега стоје. Свеш
теним правилима учини себе достојним, и
с онима који се њих одрекоше немој слу
жити.

Пази Коме предстојиш и како служиш,
и којима дајеш Причешће. Не заборављај
заповијест Владике и Његових Светих апо-

стола: /Је дајите, рече, светиње своје пси
ма, и "е мећите бисере пред свиње; Чувајте
се паса, и даље. Гледај да се нс уплашиш
човјека, себи на гријех. Немој предавати
Сина Божјег у недостојне руке. Не пости
ди се никога од славних (владара) земље у
тај час, ни онога који круну носи. Дар
Причешћа подај онима који су достојни,
као што си и ти сам примио. Онима којима
то Божанствена правила не допуштају, не
даји, јер постадоше слични туђинцима, и
ако се не обрате, тешко и њима и онима који
их причешћују. Пази, јер ја у томе удјела
немам - ти ћеш видјети.

Нека се не деси, због твоје небриге, да
се миш или друго нешто косне Божанстве
них Тајни, да не постану плесњиве, или
да се учаде, или да буду примљене од нео
свештаних и недостојних руку. Чинећи ова
ко, спасићеш себе и оне који те слушају.

() IJr11~r11Љy
Добро је и корисно свакодневно се

причешћивати Божанственим Тајнама,
јер је Сам Христос рекао: Који једе Тијело
моје и пије моју Крв, има живот вјечни. Ми
се четири пута седмично причешћујемо:
у не,цјељу, у сриједу, у петак и у
суботу, и у друге дане уколико је спомен не
ког светитеља. А тамо гдје нема презвитера
или служитеља, нема гријеха у томе да сва
ко својом руком узима Причешће, јер и у
цркви презвитер даје честицу (Причешћа),
и онај који је прими држи је са сваком
влашћу, и тако приноси устима.

Ол 11стогд, у кr311 с 01111111л коЈн су 11шлр1111 11рfл1л

Шll'l'IIЛlll]дillд IIЛII 3д11pthfЊIIЛ\tl
flкo некога општа запрећења не учи

не цјеломудреним, принуђени смо таквог

подвргнути од Господа изреченим прави
лима. Изобличи, рече, брата твога који је
сагријешио насамо. Ако не послуша, узми
још једнога са собом. Ако 1ш тада, реци
Цркви, тј. 11а сабрању. Ако 1111 тада не по-

. ,,.слуша, пека пш Је као незнаоожац u цари-
"ик. Који је позван насамо, и разоткривен
пред двојицом, и пред Црквом освједочен,
и поново не буде хтио послушати. нека
буде од тебе одбачен, и нека се свуда о
њему извијести да се не прима у било как
во општење у животним потребама, како
би због тога, будући да се не мијеша с нама,
постао ђаволу храна.

25. п е г ая в ь е
ПOGЉ1HIIU{I нсте: ТОП1 MGHillI3t1
В.6iIИКОГ Гf'НГОfИ3\" БОГОGi108.\~ ()

iПOllilШK0,11 'ГGTP03GT.GY
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Препознах твоје писмо, као што другови
. . .познају дјецу другова СВОЈИХ по сличности

. . .
са родитељима која се на њима пројављује,
Јер, рећи да није толико битан избор мјеста
како би се у теби пробудила љубав према
живљењу с нама, све док не дознаш нешто
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о устројству II провођењу (времена) - за
иста бијаше схватање достојно твоје душе,
која све овоземаљско сматра за сан наспрам
блаженства које нам је у обећању дато.

То како сам у овом крају проводим данс
н 11oh11. срамота мс је и да пишем. Оставих
пребивање у граду. као узрочнику многих
зала: себе оставити још не узмогох, но сам
сличан онима што у баркама по мору пло
ве. па не умијући барком добро управљати,
смућују се и жале због величине бродице,
. . . .Јер многи таласи Је удараЈу, те и они КОЈИ се
у малим баркама превозе, и они који су у
лађама, са свих страна бивају таласима по
тапани. И у недоумици су шта да чине, док
с њима путују ужас и мука.

Такав је и наш живот. Јер, носећи свуда
страсти које у нама станују, у таквом смо
метежу да ништа значајно од пустиње не
задобијамо. Шта треба чинити, и одаклетре
ба слиједити стопе Пречистог ка спасењу?
Ако неко, рече, хоће да иде за Миом, нека
се одрекне себе и узме крст свој и за J\1110.J\t

иде, то јесте треба се у тишини ума испита
ти. Јер очима које се често обраћају тамо
амо, те сад на страну гледају, сад се доле и
горе окрећу, није могуће видјети детаљно
оно што је пред њима, но онај ко гледа мора
учврстити поглед ако хоће да има детаљну
слику. Тако ни ум човјечји, будући приву
чен многим свјетовним бригама, не може
пажљиво гледати на истину. Онога који се
још не свеза узама брака, смућују безумне
похоте, неукротива стремљења и жудње
неке зле. Онога који се већ свезао са су
пругом друга смутња брига преузима: ако
је бездјетан - жеља за дједом, када се роде
дјеца - брига о одгоју дјеце, чувању жене,
труд око дома, надгледање слуга. Некоме се

деси болест, нско због сусједа на суду буде
испитиван; невоље 11а путовањима; орање
и сијање, а без добитка.

Сваки дап засебно доноси души
помрачење. Ноћи, преузимајући дневне
бриге, сличним привиђењима варају ум. Од
овога је једино избављење бјежати од овога
свијета. Одвајање од свијета не значи бити
тијелом ван њега, но душу отргнути од
тјелесне љубави, И бити без града, без дома,
без својине, недружељубив, не стицати, као
да не живимо живот, (бити) неумјешан (у
људским пословима), не бити причљив, не
знати људска учења, а бити спреман при
мити у срце оне представе које су од Бо
жанског учења. Припремање срца је у томе
да се оно одвоји од злог обичаја (разних)
учења којих се раније држало, јер као што
на воску није могуће писати ако се не за
гладе претходне слике, тако се ни у душу не
могу положити Божанске заповијести, ако
се не истргне из ње оно што је од злих на
вика.

Уз све остало, и ову велику корист нам
. .даје пустиња: утишава наше страсти и даје

мјеста разуму да ове потпуно одсијече од
душе. Као што се звјери лако лове у хладно
вријеме, тако похоте, и гњев, и страсти и
остала отровна душевна зла, утишавши се
ради (нашег) ћутања, и не вршећи насиље
честим раздраживањем, лакше бивају
побијеђена силом (разума).

И наше мјесто је такво, удаљено од вреве
људске, тако да уздржање нико од оних из
ван не прекида често. Побожно уздржање
храни душу божанственим мислима.

Шта је блаженије од овога - анђелском
лику уподобљавати се на земљи: истовре
мено са почетком дана стати на молитву, и

појањем и пјесмама указиват и поштоваље
Саздатељу; потом, када засија чисто сун
це, прихватати се посла; увијек присутном
молитвом и појањем, као еољу, допуњавати
дјелање"! Јер, тишину и немање брига
дарују духовном устројству пјееме и мо
литве.

Ћутање је основа очишћења душе.
Нити да језик говори о човјечјем, нити
да очи поематрају красоту или складност
тијела, ни слухом да се слаби моћ душев
на, слушајући пјесме које маме ка сласти
ма, ни ријечи људи који глуме и изазивају
смијех, што обично више од свега наруша
ва душевну силу.

Ум који се не расипа за оним што је из
ван, нити се расијава у свијет кроз чула,
улази у себе, а сам собом усходи на мис
ли о Богу. Обасјаван таквом Добротом бли
ста, и долази до заборава саме природе.
Не мисли о храни, нити даје души да се о
одјећи брине, већ, имајући умирене бриге
о земаљском, сав свој труд преусмјерава на
стицање вјечних блага: како да се укријепи
у цјеломудрености и храбрости, како у пра
ведности и разумности, и у другим сличним
врлинама које су раздијељене по сродно
сти, које онога који је ревносног живљења
уче да сваку усаврши.

Велики пут, којим се проналази слич
но овоме, јесте и поучавање Божанстве
ном Писму, у коме се могу наћи и поучни
примјери, Затим, житија светих мужева
предана у списима, као неки душевни об
расци, који нам предлажу чињење до
брих дјела као подражавање њиховим по
божним животима. Тако, ако неко осјети
да се треба поправити, ове поштује као
нека општа љечилишта у којима налази

лијек 1а своју болест, Ако јс потребан ви
дар цјеломудрсности. нека често прели
става повијест о Јосифу, и од њега се учи
дјелима цјеломудрености, налазећи да је
он имао не само силу да одоли сластима,
већ да је истрајно ревновао у врлини. Хра
брости ће ес научити 0,1 Јова, који нс само
да је животним обртом постао од богатог
сиромах, од многодјстног бездјетан у
једном трену, и који јс остао несагрвен
при свему сачувавши разум душе, већ се
не прогњеви ни на другове КОЈИ су му, до
шавши да га утјеше, изналазили његова зла
и повређивали га ријечима бесједе. Опет,
погледај како је то истовремено бити кро
так и великодушан, а јарошћу се на гријех
разјаривати. Кротост према човјеку наћи
ћеш код Давида, силно храброг у ратовима
кротког и непомичног кала треба узвратити
за зло непријатељима. А такав је и Мојсије.
Са великом јарошћу устаје на оне који су
сагријешили Богу, а кротком душом трпи
оно што се на њега наваљује. И свуrдје, као
што живописци када пресликавају с ико
не лик, често погледају на икону, трудећи
се да отуда лик пренесу на своје цјело,

. . .тако и онај КОЈИ се труди да удјелом у свим
врлинама учини себе савршеним, треба
да гледа на житија светих као на неке по
кретне и дјелатне ликове, и њихова добра
подражавањем чини СВОЈИМ.

Опет, ако за читањем следују молит
ве, душа коју покреће жудња ка Богу биће
силнија и крепкија. Добра је молитва, јер
она мисао о Богу чини јасном у души. А у
томе је усељење (самог) Бога у нас, да има
мо у себи утврђено сјећање на Бога. Тако
постајемо црква Божја, када ово сјећање
не бива често пресијецано земаљским бри-
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гама. 1шт11 ес ум смућује нсочскиваним
страстима, 110 богољубац, бјежећи од све
га. к Богу одлази, изгонсћи страсти које
га позивају 11а неуздржање, и он проводи
вријеме у занимаљима која воде ка врлини.

Најприје се треба потрудити да не оста
немо лишени учења ријечи мудрости, већ
да питамо без спорења, и одговарамо са
уважавањем, не прекидајући онога који
бесједи када говори оно што је на потребу,
нити (треба) жудјети да јасније изложимо
своју ријеч, постављајући мјеру и бесједи
11 слушању. Учење треба примати без сти
да. а поучавати без зависти, и ако се нешто
од другога научило, не скривати да Је тако
- јер дјецу скривају зле жене које их рађају
са туђим мужевима - но јасно објављивати
ко Је отац поуке.

Погодно је љубити средњу јачину гласа,
тако да због тихости ријеч не измакне слуху,
али ни да због велике вике буде напорна слу
шаоцима. Најприје треба провјерити себе:
шта желиш рећи, па тада изнијети ријеч
пред људе. Благо говори у молитвама, слат
ко у бесједама - не слатко забаве ради, већ
с љубављу ради благонаклоне утјехе. Суро
вост у свакој прилици одбацивати. Ако се и
догоди да је некоме потребно запријетити,
будући сам претходно научен смиреному
дрености, бићеш добро прихваћен од оно
га коме треба исцјељење. У запрећењима

. . . .нам Је најнеопходнији примјер проро-
ка који Давиду, када сагријеши, не наведе
сам оптужујућу ријеч но, казујући о неком
другом лицу, постави њега самог за судију
своме гријеху, те овај сам себи изрече суд.
Ништа лоше тада он не могаше рећи на
изобличитеља.

Смиреној и скрушеној мудрости доликују

очи које гледају у земљу, лице жалосно,
коса нсчсшљана, одјећа нсчишћена. Оно
што уплакани удешавају свјесно, то код нас
треба да буде без удешавања. Риза да буде
појасом притегнута уз тијело, појас да не
буде изнад бокова као Ј<Од жена, нити сла
бо притегнут па да се риза раширује, што
је безумно. Ход да не буде ситан и љењив,
јер такав указује на душевну раслабљеност,
али ни брз и оштар, јер такав пројављује
јаросна стремљења душе. Намјена ризе је
једна: да довољно покрива тијело и зими и
љети. Ризу не бојити бојама, ни танка или
мека платна тражити, нити је украшавати,
јер то је исто што и женско украшавање,
што оне удешавају вјештачки, туђим бојама
своје образе и косу мажући и украшавајући.
Ипак, нека риза буде довољно дебела, да
нам кад је обучемо није потребна друга да
бисмо се загријали. Обућа нека је наоко
убога, али да нам може дуго задовољавати
потребу.

Једноставно речено, како од одјеће има
мо најнеопходније, тако (нека је) и у хра
ни. Хљеб ће задовољити потребу и вода
угасити жеђ здравоме, и још нешто вари
ва од сјемена, уз најнужније потребе, да би
се сачувала крјепост тијела. Не јести жу
стро ради стомакоугађања, већ увијек по
устаљеном обичају и кротко, и чувати се од
сласти. Чак ни тада нека ум није без мис
ли о Богу, већ и сама та храна, и саздавање
тијела које се њоме насићује нека су нам
повод за славословље: како Творац свега
замисли различите врсте хране приклад
не сваком тијелу понаособ. Молитве пред
окушање хране треба савршавати достојно
добара Божјих, и оних која нам је дао сада,
и оних која су нам припремљена у будућем

вијеку; молитве по устајању од трпезе ради
благодаrења за оно што нам јс дато да има
мо за јело, и за искање онога што нам јс
обећано. Један час је одређен за храну, и
нска он буде при крају дана, због тога што
је он једва одвојен за тјелесне потребе, а
остатак нека буде за савршавање умног
дјеловања подвижника.

Овакво испосничко провођење дана
природно прате лаки снови и спремност
на буђење. Сан треба прекидати ради
размишљања о важним стварима. Јер,
заробљени дубоким сном раслабљујемо
своје удове, и предајемо их на игру бесло
весним привиђењима која нас умртвљују
сваки дан. Но, што је другима јутро, то
је подвижнику побожности поноћ, јер
више од свега ноћна тишина дарује души
занимање, те очи и уши развратне ријечи
или виђења не пуштају у срце, већ ум сам са
Богом пребива, и исправљајући себе
сјећањем на гријехе, поставља себи пра
вило да се уклања од зла, и од Бога моли
помоћ да своје трудове оконча.

И ова света правила Василија Великог
бише придодана, у Господу, онима са ма
лих и великих Сабора.

•

2 6 . П О Г i1 i1 r. i1J (~

из 1I()G,1f11IH пе Tr1f~{1(~H;Jf1,
flPXИ(HIHCl~()Ilf\ K~)IICTf11ITIHl

ГPf1Д.<I, flДPll~HЛI\" [HHIII fHi\IO[;()iH
Рf[З,111'1\IТП ГМН~(~ 113 \""fl\""f(~Tf1rif1

БО,\iШIСТГ~(ШНХ I\1{Cf1Л\f1 () 1\),1\G ј\_!'1 \)(; не
Ш)СТfШ,Ы1 :и lН)ШЩ

Рукоположитељи. тј. они који постављају
епископе, презвитере, ђаконе и сав клир
црквени, слуге су Светог Духа а не продав
ци. Забадавапримише, по ријечи Господњој,
забадава су дужни и давати. Уколико неко
златом покуша добити благодат Светога
Духа, да се одбије, јер немогуће је служити
Богу и мамону, и јер је безбожнији одјереси
Македонија и осталих духобораца. Ова по
кварена јерес Македонија и других духобо
раца који хулећи проповиједаше Духа Све
тога за слугу Божјег: ови Га претварају у
свог слугу, дрзнувши се да Га продају као
одбјеглоr роба, и равни су Јуди. продајући
Духа Светога једносуштног Христу,

Вз дЈ1лл ,Н\ОС'f◊ЛСКЩ
Рече Петар Симону врачару, када овај

донесе иметак да прими Духа Светога: Сре
бро твоје с тобом да буде на погибао, што
си помислио да се дар Божји може стећи

за новац.
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'fpЩIC/'/' fl/1/(\l ll(Jill:1/il(l (;Ю'/'111Х ff llOl:Ћ'tl1\

Gпнскоп, презвитер или ђакон који јс
постављен за новац, нека буде извргнут као
11 онај који га је поставио, и без општења
због исте кривице као Симон Врачар.

11:i TjJt 111 књшт IЈлрс01Ћ,1

Који су хтјели да буду свештеници,
напунили 611 руке Јеровоама златом и
постајали би свештеници, и бијаше ово на
гријех, и на искушавање и на погибељ дома
Јеровоамовог.

113 Чггкрп књип /Ј11рст1<,1
Рече Јелисеј Гијезију: ,,Сад си при

мио Нееманово сребро и одјећу, но и губа
његова прилијепиће сек теби и роду твојему
довијека."

О,\ IIPO/JOl\c\ 1/с,ШЈ( (·1у11111'НЊf l)i\C/ltl/ljtl hltl/f/iOI')

Нико благодат Божју нека не продаје, јер
забадава примисте, забадава дајите. Види
како је негодовао Петар због Симона Вра
чара, говорећи: Сребро твоје с тобом да
буде на погибао, што си помислио да се дар
Божји може добити за новце.

Нз Пос,1д11,щс тог11 истог В11с11л11Јt1 Пrл11ког 1ыл1у
/10'/"f//Ш 11111\\ f I/IICKOП/111\tl

Они који за новац постављају мисле да
не гријеше када узимају прије постављења,
или уз постављење, или по постављењу. Но
нека знају да узети прије, или истовремено,
или послије - све је то узимање, кад год не
што узимате! Молим вас да одбаците такав
добитак који вуче у долину огњену.

Нз ifill'f'/1].t скиог Joвt111t\ Злд'ГО~С'/'А

Заповиједи Сабор да се злато, примљено
од оних који су за мито постављени, узме
од насљедника Антонија који их је поста-

вио, пошто јс 011 већ умро. Постављени
нска ес само могу причешћивати у олтару,
а у другоме да су страни служби, како ес
не би, ако овима буде опроштено, јеврејски
и египатски обичај продавања и куповања
свештенства одомаћио међу нама.

Др\1/'О 11/М\Шi\О G,\liOpл r Х,1111;11,\1.111\'
f1ко неко купи или прода постављење, ма

и црквеног кључара да постави за новац,
. .такав нека има муку са својим чином, ТЈ.

нека се извргне. Они који су посредовали
у таквом постављењу нека буду извргну
ти ако су клирици. Ако су свјетовњаци или
монаси, нека буду проклети.

/13 Пос,ш11щr Гrllll,\IIJЛ, ?Ipx1111111<.:1ivfl,I l,011c·,·1111-
'Пl/ll'P11Лil, у11уlшп сю1111 r1111с1,0111ш,1

Да буде извргнут и удаљен од сваке свеш
теничке службе, и подвргнут проклетству
онај који се нада да ће свештенство стећи
златом, као и онај који обећава да ће му ово
дати за мито.

ДЈ(t\ЛfС!'Г лру,·о 11pt-11(ll1\0 Шгстог l(,\Cl,IJl\(;1,01' сако
рt1 V Ko11C'Гt\ll'ГIIIIГp11лy, V Трулс1,ОЈ 111\1\д'l'II

llojи је постављен за новац нека се из
вргне, заједно са оним који га је поставио.

Послушајмо и запамтимо сви, не само
архијереји, него и убројани у клир и сви
који живе у васељени. Потребно нам је са
највећом пажњом саслушати, да не бисмо
некад отпали, јер нисмо трулежним сре
бром и златом искупљени од сујетног жи
вота од Отаца нам преданог него часном
Крвљу јагњета непорочног и пречистог
Христа.

Тако и нас научи, мужу свештени, да
посљедујемо књигама јеванђељским, и
правилима апостолским и заповијестима
отачким. Вјерујемо ријечима уста ваших.
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На високо брдо узађи, подигни снаж
но глас свој, ходи слободно, проповиједај
са смјелошћу, да би постављења за новац
била избачена и нестала са хуком, и све
друго што се чини ради среброљубља, не
правдом и трговином ради срамног добит
ка. Све такво, и сви који тако чине, нека
буду избачени из изабраних људи, Христо
вим именом названих, који су добили дар
избављења. Свака нечистота која је потек
ла од овог зла биће из коријена ишчупана,
и јереји ће као палме процвјетати, ширећи
миомирис Христов онима који се спасавају.
И Цркве ће запјевати побједничку пјесму,
и узеће Господ од тебе неправде твоје, и од
оних који жању спасење, наслађујући их и
умножавајући у старости доброј, показујући
их насљедницима блаженог и нетрулежног
живота.

27. ПОГ,1~6,Ъ6

ОД GВВТОГ ДIOШHGHJfl
flfXH6ПИGK(Шff fllltKGflHДfHJGKOГ

~\ Ђ\ilIO 1\~Д~ :ЈС\" fH~illlK\" G\ЋОТ\'
IIOTf>CБIIO llf'6Kllll\ill НОСТ

◊вети Јеванђелисти не рекоше ништа о
времену Васкрсења Господа нашег, (већ)

извјсстишс о доласку жена које на гроб
дођоше у различита (времена).

Матеј је рекао касно у суботу, што гово
ри о дубокој ноћи. Јован рече рано, докјош
бијаше мрак. Лука рече врло ра110, а Мар
ко врло рано, при изласку сунца. Сви казују
да је васкрсао прије доласка жена. Онима
који нас питају у који час је потребно за
почети радост Васкрсења Христовог, тј. у
који час вечерати у Велику Суботу, одгова
рамо: који вечерају још док јс дан и прије
наступања ноћи, криви су као малодуш
ни и неуздржљиви. Оне који издрже до
четврте ноћне страже похваљујемо, а не
прекорјевамо оне који једу између та два
времена.

0,\ исюга, о OIIIIЛ\.\ J-;OJII С\' !i(З општпы, 11.\ 3r,~r
С'Гр,1х,1 О,\ С111р'Г11 !i\',\V IIЏll'Шllhlllll, ,\ IIO'fvЛ\ Cf 011.,

р,ШL
1. правило: hоји су били свезани

запрећењем и одлучени од заједничарења,
па се разболе и због страха од смрти буду
разријешени и причешћени, ако се опора
ве не приличи такве поново везивати, ако у
међувремену ништа не сагријеше. Уколико
се опораве и постану здрави, а покаже се да
треба још да се поправљају, и буду поучени

. .да се смиривају, и изнурују постом и да се
чувају, уколико не слушају но противрјече,
ово сагрешење ће им донијети и друго
одлучење.

2. правило: Жене које имају течење
крви нека за то вријеме не улазе у божан
ствену цркву, и Светим Тајнама нека се не
причешћују.

3. правило: По закону сједињени муж и
жена у договору нека се уздржавају једно
од другог ради молитве на неко вријеме, па
опет да буду скупа.
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4. правило: l)oj11 су 11мал1111свољ110 ноћно
истечсњс, своју савјест нека послушају, и
сами себе нека испитају да ли сумњају у
томе или не, Као што (важи) за храну, тако
и за ово: Који сумња осуђенје акоједе.

28. п е гз я в ь е
ПfililliiHI о.sетог

G.В6ШТ6НОiI1УЧ6НИКfl П6Tfff
fflI6KGffНДfИJGKOГ

О ешfl1ff-l КОЈН G\" ОТЉЫН \[ &HJGifie
ГОlЫНЫЈ, II опет се ПOКf!JffiШ

14 ПffНШШf

1. правило: Четврте године откако
су прошли прогони, заповиједамо да
они који су много пострадали и, по
том, не могући више подносити, одрек
ли се Христа, па се опет покајали и
већ три године по покајању плачу, још
четрдесет дана нека приме запрећење.

2. правило: Они који су само баче
ни у тамницу и одрекли се Христа, па се. . ,покајали, уз протекле три године, ЈОШ Једну
годину нека се кају.
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3. правило: Онима КОЈИ нису нимало
пострадали, него су својом вољом при
ступили погибељи, а сада ес кају, дајемо
четири године за покајање, по јеванђељско]
причи о смокви, која три године није
давала плода и требалоје да буде посјечена,
па јој бијаше остављено још једно љето.

4. правило: Који се и одрекоше, и
послије пада остају непокајани, нека буду
као и варвари незнабошци.

5. правило: Они који су лицемјерно,
а не истински, обећали принијети жртву,
и обмануше мучитеље, те тако избјегоше
да принесу жртву демонима, шест мјесеци
нека понесу запрећења у покајничком
обраћењу.

6. правило: I\ако су неки принудили
своје робове да умјесто њих принесу жртве
идолима, они који су принуђени једну го
дину нека свједоче дјело покајања, а они
који су их натјерали на то три године нека
се кају,

7. правило: Оне који су били предати или
су сами приступили к подвигу, па се одре
коше, и потом поново исповиједили Хри
ста и срчано се борили, са сваком радошћу
и весељем у свему (молитвама, Причешћу)
с њима општимо, да развеселивши се, буду
још силнији,

8. правило: G онима који су на под
виг својом вољом пошли, и након многих
мука побјегли, да смо у заједници. Због
Христа они ово учинише, мада не и по
Христу - јер Он је гоњенима заповиједио
да бјеже,

9. правило: flкo је неко од клирика
својом вољом пошао на подвиг, а онда због
многог мучења побјегао, нека се удаљи од
службе. Како може служити а стадо је оста-

вио, а што ни један од Апостола није учи
нио?!

1 О. правило: ()ни који су својом вољом
пошли на подвиг, и послије многих мука
се одрекли, а потом се покајали и запла
кали због онога што су учинили, такве је
достојно помиловати. Још ако су убогог
живота, молимо се са њима, и снисходимо
им ради њиховог очишћења.

11. правило: flкo су неки дали злато да
избјегну мучење, није им гријех, јер иза
браше да злато изгубе, а не душу своју. И
Писмо говори избави мужа богатство
његово.

12. правило: 1fколико се неки спасо
ше бјежањем, не треба се жалити на њих
па ни ако су други ухваћени умјесто њих.
Могли су и они побјећи да су хтјели.

13. правило: Они који су многу муку
и страдање претрпјели, и на крају били
принуђени да принесу жртву тако што
су им на невољно пружене руке полага
ли несвештену жртву, те су Је под при
силом мучитеља у жртвеник бацали,
такви не само да у служби остају, него
ће бити прибројани међу исповједнике.

14. правило: Нека се пости сриједа и
петак, јер сриједи се част указује због тога
што је тада био договор о предаји Христа,
а у петак спасоносно страдање. Недјељом
се радујемо због васкрсења Христовог, и ни
кољена не преклањамо.

♦

2 9 . [1 () г 11 !'1 f~ ,1.i с
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1. правило: Они који су заробљени 0..:1

стране варвара који су напали на наше
предјеле, нека се не оптерећују ако су јели
нешто што су им варвари давали. Штавише.
сви тврде да варвари не жртвују идолима.

"'.Ј('2. правило: 1 нене које су оскрнављене 0.1

њих, ако су и пријетогаживјеле блудним жи
вотом. и сада се оптужују за блудне навике.
и нека нису с нама у молитвеној заједници.
Ако су раније живјеле цјепомудрено и чи
сто, а потом поругане. немају гријеха због
тога.

3. правило: Не само да је скарадно и
страшно разбијати (туђе), већ и лихварити
и туђег се машити ради срамног добитка.
Сваки такав је од Божје Цркве одлучен.

4. правило: hоји током напада варва
ра уграбише богатство својих сусједа. или
других из своје земље, веома су безбожни
и Богу су мрски, и премногом злобом су
испуњени. Нека буду одлучени, како не би
праведни погинуо са неправедним.

5. правило: Иако се само Ахар дотаче
оног што је цркви приложено и украде од
тога, ипак се на читаво збориште изли гњев
Божји. Зато и ми, све што није наше но туђе
посматрамо као цркви приложено.
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6. правило: f f f то јс ОД брата твога, а
пронађеш на путу, немој узимати себи. Каз
ује ес у Поновљеним законима: Узми, 1111ека
буде у тебе, док 11е затражи брат твој.

7. правило: flкo ни од оних који не маре
за своју имовину не приличи ништа узети
колико прије (нетреба узимати) од оних који
су у невољи, и бјеже пред непријатељима,

. .тјерани са своје имовине.
8. правило: Они који су и сами без нече

га остали, па у неком мјесту држе туђе што
су отели, сами себе варају. Пострадавши
од Ворада и Гота," посташе Воради и Готи
друговима СВОЈИМ.

9. правило: ()ни који избјеглице и
заробљенике насилно држе, невјерни су
и безбожни, и не знају за име Господње.
Бојим се да их не спали огањ с небеса.

10. правило: llрепредењаци и
заробљеници варвара који убијају своје
рођене, и путеве и куће варварима
откривају, нека буду лишени и слушања
Божанствених Писама док окупљени Свети
Оци нешто друго не смисле за њих.

11. правило: Они који су насртали на
туђе домове па су оптужени и разоткри
вени, нека не буду удостојени ни слушања
Божанственог Писма. Који су (своју кри
вицу) својевољно исповиједили, нека су са
онима који припадају.

12. правило: Они који су на пољима за
текли туђу имовину, или у својим домо
вима оно што су највјероватније варва
ри донијели, ако буду разоткривени, нека
припадају. Ако то сами исповиједе и врате,
нека су удостојени молитве са вјернима.

13. правило: Ни обавјештавања ради,
јер је обавијестио; ни чувања ради, јер са
чува; ни проналажења ради, Јер Је прона-
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шао - нска нико ништа нс узима, већ чисто
да испуни заповијест.

30. п е г а я в ь е
ПOGilfIHИUff f1Ti!Hf1GH3ff fiGiIHl\OI~

f1fXИ6ПИGKOПff ffif6KGff lJДfHJGKOГ,
iИOHflX\I' шИОН~

О 01/Шllfl КОЗИ G\" G6 \" IIOЋII GrlГiil?CiflШШ

fеци ми, побожни, какав гријех или не
чистоту има неко природно и невољно
истицање? Може ли неко жалити и тугова
ти због онога што излази из носа, из уста
или из утробе? Само се онда скрнавимо
када чинимо смрадни гријех, а природно
истицање које бива неочекивано јесте при
родно .цјело. Ако неки неразумно и оно ре
чено у Јеванђељу криво наводе, говорећи да
човјека прља оно што излази из њега, овдје
речено наводи одакле исходи прљавштина
- из срца, r.цје су лукаве и прљаве помис
ли.

И3 дРVП ПОСЛАШl!Џ

Блудницима и прељубницима Бог ће
судити. Који се по закону ожени, тај није

сагријешио, но нсhс примити онолико ла
рова као онај што се Господа ради није
оженио. Примиће и тај, приносеhи плод
од тридесет, а онај који је изабрао чисто
анђелско живљење, што значи пребивање
у дјевствености, дивне ће дарове имати

'приносећи савршени плод од сто.

(\,\ истога, О VЗЛI\Oll\fl\111\\ 1,11,1\\'дА\д, О,\ ЛШt'Гf

11p113lll\'lllf \IOCЛi:\11111\t

Доадесет и двије су Књиге Старога
Завјета, колико је слова у Јудејаца у пис
му: Постање, Излазак, Левитска, Бројеви,
Поновљени Закони, Исус Навин, Судије,
Рута, четири Књиге Царства, двије Днев
ни ка у једној књизи, Псалми, Приче,
Проповједник, Пјесма над пјесмама, Јов.
Од пророка је дванаест књига у једној, и
потом Исаија, Јеремија са Варухом, Плач и
Посланица пророчка, Језекиљ и Данило.

Књиге Новога Завјета су: четири
Јеванђеља - Матејево, Марково, Лукино и
Јованово. Дјела апостолска, седам сабор
них посланица Светих Апостола, једна
Јаковљева посланица, двије Петрове, три
Јованове и једна Јудина. Павловихје четрна
ест посланица и Јованово је Откривење.

Књиге које нису утврђене правилима а
поштоване су: Мудрости Соломонове, Пре
мудрости Сирахове, Јестира, Јудита, Товија,
тзв. Учење апостолско и Пастир.

3 1 . п () г ,1 !'1 {~ il1 f,

113 fIOCiH11111lJ€ f\Tf11Н1(}1f:H1
~GilИK()Г Glll1CE()IТ~ P~ФIIIIH3f111\"

\" б . .. годио ијаше да они КОЈИ нуждом при-
морани бише да се одрекну (Христа), па
одрекавши се и власт неку примише. и по
магаху бешчашће, ако се обрате и покају,
нека буду помиловани. али нека и~1 се не
дозволи да уђу у клир. Они који из невоље и
нужде приступише, али не примише никак
ву власт од безбожника, нити нанијеше ште-
1)' правовјернима, такве треба удостојити
помиловања, и, ако се покажу достојни
омогућити им да у клир уђу. Особито ако
онима који их оптужују, са покорношћу
одговорају: ,,Не окренух се ка безбожности
него изабрах да се приклоним сили, како не
би неки безбожници, подигавши се, погу
били Цркву!" Због овога бише примљени
у клир. Онима који су преварени, и који су
претрпјели насиље, даје се помиловање.

•
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Прво је Постање, потом Излазак, па Ле
витска, затим Бројеви и онда Поновљени
закони.

Онда Исус (Навин), Судије, Рута као осма
књига.

Девета и десета књига јесу дјела Царска
и Дневник. Након ових слиједи Јездра.

\1' стиховима је пет (књига), од којих
је прва Јов, па Давид, па три Соломоно
ве: Проповједник, Пјесма над пјесмама и
Приче. И Плач је, такође, духа пророчког.
У једној је дванаест списа: Осија, Амос,
Михеј трећи, с њима и Јоил, потом Јона и
Авдиј, Наум, Авакум и Софонија, Агеј, и
потом Захарија и Малахија.

Прва и друга Исаијина, па у младости
позвани Јеремија. Потом Језекиљ и Дани
ло, као благодат.

Старог Завјета поставих двадесет и двије
књиге.

Овдје ћу набројати књиге Новога
Завјета.
,Иатеј написа Јеврејима чудеса Хри

стова, Марко Италији, Лука Ахаји, а
свима Јован, велики проповједник, небески
путник. Потом, Дјела премудрих Апосто-
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ла.
1 Ј стрнаест јс Павлових, а седам јс Са

борних посланица од чега, опст, Јаковљева
једна, двије Петрове, три Јованове и седма
је Јудина.

Gве (овдје) имаш. Оне које су ван наведе
них нису наше.

()Д GfIOT\)/' fli/lФ/liIOX/1:Jfl GC,/Cf;J;\', О ТШ/1
КЉ II Гfl i/1 fl

Старог Завјета књиге:
Постање, потом Излазак, а у средини -

Левитска. Након њих Бројеви и Поновљени
закони. Овима придодај и књигу Исуса
Навина, и Судије и потом Рута, и четири
Царства, и двије књиге Дневника.

Њима додај прву и другу књигу Јездре.
Пет је књига у стиховима: Јова, овјен

чаног у подвизима различитих страдања и
књиге Псалама, као непролазно исцјељење
души. Помени и Приче премудрога Соло
мона, Проповједника и Пјесму над
Пјесмама.

Овима придодај дванаест пророка:
прво Осију, друго Амоса, Михеја и
Јоила, Авдија и Товију. Јону, који је образ
тридневног страдања, за њима Наума,
и Авакума као деветог. Софонију, Агеја
и Захарију, и двоименитога анђела
Малахију.

G њима знај и пророка четири: смјелог
и великог Исаију, скрушеног и тајнозналца
Јеремију, Језекиља, и посљедњег, Данила.
Овим књигама неки придодају и Јестиру.

Погледајмо књиге Новога Завјета.
Gамо четири Јеванђелисте прихва

тамо: Матеја, потом Марка, и Луку као
трећег. Додај и Јована, названог сином гро-

. . .
ма, Јер Је грому сличан, КОЈИ веома раз-
гласи Бога Ријеч. Оно је по годинама (на-

станка) четврто, али прво по узвишености
заповијести.

11 рихвати и другу Лукину књигу.
Овима придодај списе премудрога Пав

ла, сасула изабраног, што је Црквама по
сланице писао, два пута по седам њих:
Римљанима једна, љу треба сјединити са
двије Коринћанима, Галатима, Ефесци
ма, с њима и Филипљанима, Колошанима
и двије Солуњанима. Двије Тимотеју, па
Титу и Филимону, сваком по једну. Једну
је написао и Јеврејима.

Остало су саборне посланице. Неки
сматрају да их је седам, други да су
само три. Треба, кажу, прихватити једну
Јаковљеву, једну Петрову, и једну Јованову.
Неки уз ове три и двије Петрове прихватају,
и Јудину као седму.

Јованово Откривење неки прихватају, а
већина држи за страно.

Нека ово буде нелажно правило богона
дахнутог Писма.

3 3 . П <) Г Ј !'1 r. Љ G

од СfЈетог ГРНП)РНЗfl НПСЕ()Г
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Прцгокор
Троје се у нашој души препознаје: раз

умно, жељно и јаросно. Разумни (дио) се
поправља кроз благочестиво размишљање
о Богу, разликовање добра и зла, и то (тре
ба) вољети, а бјежати од безбожне злобе
неразумности и размишљања о греховним
стварима. Жеља за истинским добром, тј.
врлинама, и добродјетељ пролазне при
роде исправљају жељни дио. Зла жељног

. .. . .дијела Јесу гријеси и преусмјерење ка не-
чему другом. Исправљање јаросног дијела
бива кроз непријатељство према злу, рат са
страстима и не бојати се онога што је дру
гима страшно, нити бринути о смрти. Зла
јаросноr дијела јесу: завист, мржња, гњев,
клевета и свадљивост. Међу овима, најгори
су разумни гријеси.

1. правило: fl.кo се неко вјере Хри-
стове одрекне, и постане Јевреј, или
идолослужитељ, или манихеј, или
неки сличан вид безбожништва за
воли, а потом оптужи сам себе и уви
ди (гријех), ако се обрати, вријеме за
покајање биће му све године његовог
живота. Нека се не моли са људима, већ за-
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себно да се моли. Нека се нс причешћује
Светим Даровима, осим ако је болестан
због бојазни од смрти, Иако без наде (на
оздрављење), уколико преживи, поново
нека је непричешћен до краја. Онај који
је под мукама и принудом преступио,
запрећсње за блуднике нека понесе.

2. правило: (>ни који чаробњацима и
врачарима одлазе, ако су се одрекли вјере и
не вјерују да постоји Бог коме се хришћани
поклањају, такви се подвргавају осуди
за законопреступнике. Ако, остајући у
Христовој вјери, то учинише ради некакве
малодушности, нека су једнаки онима који
нису могли трпјети муке па су се одрекли.

3. правило: Гријеси жељног дијела јесу
прељуба и блуд. Једни их држе за различи
те, други за исте,јер обојица су сагријешила
са њима туђим женама. Разлика је у томе
што (прељубник) неправду чини другоме и
оскврњује му жену, а блудник са слободном
чини блуд, стога се у прељуби чини двостру
ки блуд. Ономе који се оскврни прељубом
заповијеђено је вријеме (запрећења) као и
ономе који се оскврни са животињама и сто
ком, или ономе КОЈИ се оскврни са мушким
полом. Двострук је гријех таквих: и овима
због безаконе насладе, и онима због неправ
де коју чине туђу жену оскврњујући.

Ипак, и међу онима који су тако
сагријешили постоје разлике. Онај који је
својом вољом дошао на исповијест биће
удостојен милостивијег запрећења него
онај који је виђен и разоткривен. Онај који
је блуд учинио, три године нека не учествује
у молитви, три године нека слуша Божан
ствено Писмо, три године нека припада и
онда нека се причести, мада се ово вријеме
може скратити топлим трудом и горећим

настојањем на исправљењу, Онима који су
се оскрнавили другим нечистотама којо по
менусмо, нека се времена (запрећсгьа) за
сагрешења удвоструче: тамо гдје ес онима

. .прописују три године, овима се прописује
шест.

4. правило: Јароснога, тј. гњевљивога,
многа су сагрешења. Ипак, горе од свих
је убиство, које се дијели на намјерно
и ненамјерно. Који жели да испра
ви намјерно убиство нека је девет
година од Цркве изопштен, девет година
нека слуша Божанствено Писмо стојећи
са људима, девет година нека припада и
онда нека се причести. Ипак, и овдје
се гледа на труд: ако пројави топло

. .покајање и сузе, сваки степен покајања
нека се скрати на осам, или седам, или
шест или само пет година.

Ко ненамјерно убиство учини, ако је кли
рик одбија се од благодати, тј. лишава се
свете службе, а ако је свјетовни човјек, нека
понесе запрећење као блудник који је оби
чан блуд учинио, тј, са женама а не са сто
ком или са мушким блудником. Вријеме се
и њему скраћује због горећег и приљежног
покајања.

5. правило: flкo се прије окончања вре
мена запрећења одлучени разболи, и буде
на исходу (душе), нека се причести. Уко
лико оздрави, нека опет очекује њему
заповијеђено вријеме, и нека остане у
оном степену у коме је био и прије
причешћа.

6. правило: Gреброљубље је други
вид идолослужења, и оно бива од сва три
дијела душе: помисао гријеши у добром
расуђивању, похота жељом, а јарост потпо
маже. Ипак, пропустише Свети Оци да дају

јавну поуку, сличну овој, да се излијечи бо
лест среброљубља.

Облици крађе еу разбојништво и
проваљивање у куће, Уз разбојништво идс
и убиство. Такав (разбојник) обезбјеђујући
се оружјем, и помоћи другова, и (повољ
ностима) мјеста, подлијеже пресуди за уби
це. Они који у тајности краду, када се об
рате и исповиједе, нека раздијеле сиромаш
ним и оно што су украли и евоје.

7. правило: I)оји гробове разваљују да
би камен узели за зидање, нека буду поми
ловани због обичаја, Али, ако раскопава да
би узео нешто од онога што је погребено са
мртвим, нека је изложен осуди за обичног
блудника. И овдје треба гледати на труд и
топлину покајања.

8. правило: Gветотатство, тј. крађа оно
га што је црквено, Стари Завјет је посма
трао као и убиство, и заповиједа да се за оба
(преступа) убије камењем. Да би се очистио
крадљивац црквеног иметка, Цркви бијаше
угодно да вријеме запрећења буде мање
него ли за прељубу.

Који год гријех да је, доликује обратити
пажњу на истинско покајање, а не вријеме
запрећења.

♦
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1. правило: flкo дијете или одрасла осо
ба буде оглашена, па се из незнања приче
сти, нека буде крштен, јер је од Бога при
зван.

2. правило: Бјесомучни, ако се не очи
сти, не може бити крштен. Ако је на самр
ти, нека буде крштен.

3. правило: 6.јерник, ако је бјесомучан,
и ако не одаје Тајну, нити говори хулне
ријечи, нека се причешћује, али не свакога
дана. Довољно му је да се причешћује сва
ке недјеље.

4. правило: flкo се оглашени разболи и
од немоћи разум изгуби, нека буде крштен,
осим ако је ђавоиман.

5. правило: Законити вјенчани муж и
жена, ако су били у сједињењу, тог јутра
нека се не причешћују.

6. правило: f1ко оглашена има течење,
нека се не крштава док се не очисти.
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7. правило: if\c11a ако буде у уобичајеном
новомјсссчју. тј. течењу крви, нска ес нс
причешћује док ес нс очисти.

8. прввило: \ свету Пасху. тј. у дане
Страсне седмице, која ес назива и Велика
(недјеља). преостала до Васкрсења (дани
те недјсље зову ес дани Пасхе), ако се жена
породи, нека узима, према снази, колико
може II хране и уља и вина.

9. правило: Јеретици не треба да до
лазе на службе које бивају у цркви, ако не
обећају да ће се покајати и бјежати од своје
јереси.

1 О. правило: Онај који је сасвим изнемо
гао од болести нека и у дане до свете Пасхе
једе уље и пије вино.

11. правило: hлирик који је позван да
вјенча брак, ако сазна да је брак незаконит,
нека нема заједницу са туђим гријехом.

12. правило: Који је током сна имао
саблажњење, ако је од блудних мисли и
од похоте пострадао те је имао истечење,
нека се не причешћује. Ако тај искушењем
ђаволским пострада, нека се причести, да
не бисмо дали мјеста Сатани да нас удаљи
од Светих Дарова.

13. правило: Онима који живе у закони
том браку са својом женом, говори Апо
стол: Не лишавајте се једно другог, осим
ако хоћете да то по договору учините, да
вас не искуша Сатана. Потребно је да су
ботом и не.цјељом не прилазе једно другом,
јер се у те дане духовна жртва Богу узно
си.

14. правило: flкo неко сам себе убије,
или закоље, или удави, за таквога при
ношење нека не бива осим ако је заиста
разум изгубио. Клирик треба да све про
вјери уз испитивање.
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15. нравило: f1ко нско има ђавоиману
жену, чак и ако јс у оковима, другу нека нс
узима.

35. пе га е в ь е
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1. правило: Недјељни дан се поштује
и њега достојно празнујемо због
Васкрсења из мртвих Господа нашег. И
први дан назва се, као почетак овога жи
вота, и осми јер надмаши јудејску сед
мицу, тј. суботовање. Будући да ће у тај
дан сада бити посни дан Богојављења,
тј. навечерје,41 хајде да мудро устројимо.
Након обичне службе светог Јована Зла
тоустог, једемо мало урми у част дана
Васкрсења, ишчекујући вечерње сабрање.
Окупљамо се у 9. час.

2. правило: Који су ступили у заједницу
са аријанцима, и до сада држе Цркве, нека
се избаце, а на њихово мјесто у те Цркве

нека дођу правовјсрии, Правовјсрни спи
скопи, постављени од (стране) епископа
Аполона, који су ес приопштили Црква
ма које су држали аријанци, нека приме
запрећење ако то учинише својом вољом·
ако (то учинише) по вољи епископа нска
остану, јер нису знали шта је добро. Ако их
одбија народ, нска други буду постављени;
ако их воли, нека послушају Тиваидски са
бор.

3. правило: Вист презвитер, ако је напа
ствовао жену која је оставила живога мужа
свога, нити му се допушта да буде презви
тер, нити да буде на сабрањима са људима
у цркви.

4. правило: Клирик Сур, извргнут од
стране епископа Аполона, нека тако оста
не. Уколико мисли да није био по правди
осуђен, нека му се поново суди.

5. правило: Пануф, иако је већ био огла
шен, узе сестричину своју за жену, а послије
крштења би клирик. Нека остане у клиру,
ако је она умрла и није је имао за жену. Ако
ју је узео послије крштења, нека буде стран
клиру.

6. правило: flкo је чтец Јаков блуд учи
нио, и био извргнут од стране презвитера,
па поново био постављен, уколико је разот
кривен, нека се извргне. Уколико није, нека
остане у клиру. Не приличи прихватати
празне клевете.

7. правило: О томе да сви свеште
ници морају знати ко се препоручује за
постављење. Тек тада нека га епископ испи
та пред придошлим људима КОЈИ свједоче о
њему, и нека буде постављен. Постављење
нека не буде у тајности.

8. правнло:42 Просфоре које се прино
се на жртву у светом олтару, по употреби

Светих Дарова нска клирици раздијел
Нска оглашени нс окусе 0,1 њих него само
ВЈсрни.

9. правило: Јеракс, као онај којн ј
због блуда био извргнут, нска буде испи
тан о томе, и ако ес његов гријех докаже
вјеродостојним свједоцима, нска се извргн....
Ако буде освједочен као цјеломудрен. нека
остане у клиру.

10. правило: ftкo сви џрковниџи саглас
но проговоре против економа, нека ес дру
ги економ постави како би се на прави на
чин управљало црквеним (иметком).

11. правило: ~довице. сиромаси и при
дошли странци нека се хране од Цркве
и сваку помоћ нека приме. Нека нико нс
присваја црквено. Служитељ Божји треба
да је несреброљубив.

12. правило: ()д оних који, обративши се
од јереси тзв. чистих, зажеле да приступе
Саборној Цркви, постављај ђаконе, свеш
тенике и епископе, према одлуци Никејског
сабора, ако је њихов живот исправан и
немају никаквих препрека.

13. правило: 11lаксим је обећао да ће по
договору отпустити жену са којом је беза
коно живио. Ако знаш да није лагао, но по
договору ово учинио. нека буде на сабрању
оглашених. ако и ти сматраш тако. Ако
приличи нешто строжије са њима учинити.
тако и учини, јер живећи тамо с њима мо
жеш боље знати њихово размишљање.

14. правило: Презвитери су у Гемини
праведно од (црквеног) сабрања издвојили
Кирадију, која је истрајавала у неправди и
није се хтјела оканити неправде. Ако одба
ци неправду, нека буде на сабрању.
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1. правило: Петра, названог епископ,
требало је или имати (за епископа), или не
називати га тако. Он говораше овако: ,,Могу
изнијети своју намјеру и оправдати се. Ни
сам добио вријеме за одговор нити канон
ско саслушање." Или, ако се нађе да је без
кривице, нека прими опет своју Цркву, или
нека буде осуђен према кривици, да не
може говорити: ,,Неправда мије нанесена."
Додаје да му је и имовина отета.

Устави сузе старцу који се суди с онима
који износе на њега оптужбе, пред твојом
благочестивошћу и осталим епископима
који су ти подређени, осим ако он из подо
зривости не одбије неке.

2. правило: Благајна и непокретна
црквена имовина неотуђива је и није на
продају, већ се чува за Цркву а повјерена
је онима који у свако вријеме епископство
врше, и распоређују разне ствари које се
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према потребама приносе у епископију,
као што су: жито, уље, ви110, злато, одежде
11 друге сличне ствари. Сваки ће од нас у
своје вријеме дати одговор Судији свих.

3. правило: Писмено се одрећи
епископије и подносити такве писмене
(оставке), као што неки епископи чине,
противно је црквеним уредбама. Ако су
достојни епископства нека служе, а ако
нису нека се не одричу него пошто буду ра
зобличени за своја зла дјела, нека се судом
извргну. Кажу да се некада Прокло, усљед
опасности и страха због нечијих пријетњи,
одрекао.

113 lhfl'OIШл IIOC1ШIIЩ,\ llfll'l't\llOЫIЉ\I 11 ,\lll;Jl]
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4. правило: flкo неко треба бити рукопо
ложен за клирика, нека се испита његов жи
вот: да ли је имао жену или није, и како или
када ју је узео, или је обећао да неће имати
жену, и ако се нађе да није од епископа из
клира или из манастира изгнан, и покаже се
да је без оптужбе, нека буде постављен.

5. правило: fiкo неки буду одлучени
и приме запрећење за гријехе, а потом се
смртно разболе, ако су оглашени, нека се
крсте да не умру без заједнице и без удјела
у Божанској благодати.

11 С"ГОl'А, illa1;c11л1y l)А!)ОЩ
Онима који приступају правовјерној вјери

не злопамти њихове већ прошле гријехе, па и
ако су били уловљени Несторијевом злобом.
Више их волим видјети да се одричу (јереси)
него да бестидним настројењем говоре с
нама. Ова ствар захтјева промишљање.

Ilc·ro1·a, ГrllAЛIIJV Арх11лш1лр11·гу
l\ao што морепловци избацују неки те

рет у море да преостало спасу, тако и ми

нешто жртвујемо да нс изгубимо све.
113 110\:tllllllЩf C!{J\OПIJ\r flAlliCt.llJЛPll]CJ;OЛ\

f1ко 11е1<0 од исправљеног и утврђеног бо
гоносним Оцима промијени нешто, отада
се тако нешто не може звати поредак, него
преступање и издаја заповијести, и за Бога
бешчашће.

37. ПОГ,НISЉ6

НСТОП1, 12 Гilff&I О ПffffiOB3егJ'f
ПРОТИВ HBGTOfИ3il

1. глава: flкo неко не исповиједа да је
Емануил истинити Бог, и због тога не на
зива Богородицом Свету Дјеву Марију која
роди тјелесно Бога Слово Који је постао
Тијело - нека је проклет.

2. глава: flкo неко не исповиједа да
се Слово (Логос) Бога Оца по ипостаси
сјединио са Тијелом, и да је један Христос
са својим Тијелом тј. истински Бог уједно и
човјек - нека је проклет.

3. глава: flкo неко у једноме Хри
сту раздјељује двије ипостаси након
сједињења, повезујући их само спајањем
по достојанству, тј. по господству или по
сили, а не и, што је боље, спојеним приро-

дама након сједињења нека је проклет.
4. глава: ff ко нско на ,1ВЗЛица, тј. ипоста

си. раздјељује оно што јс речено у апостол
ским и јеванђељским књигама, или што је
о Христу речено од Светих, или што је са
Христос о Себи рскао, и једно приписују
човјеку, схватајући (Га) као одвојеног 0.1

Божјег Слова, а држећи за богодоличније
оно што је од Бога Оца (упућено) Слову -
нека је проклет.

5. глава: flко се неко дрзне назвати Хри
ста богоносним човјеком, а не, што је боље,
истинитим Богом, као јединим Сином и
исте природе (са Оцем), јер је Слово поста
ло Тијело сјединивши се са нама блиским
Тијелом и Крвљу - нека је проклет.

6. глава: flкo неко говори за Слово Бога
Оца да је Бог или Владика Христу, а не
исповиједа, што је боље, да је Он Сам Бог и
уједно Човјек јер, по Писму, Слово постаде
Тијело - нека је проклет.

7. глава: flкo неко каже даје Исус човјек
кроз кога је дјеловао Бог Слово, и да је био
покривен благовољењем Јединородног, као
неко различит од Њега - нека је проклет.

8. глава: flкo се неко дрзне говорити да
се треба поклањати вазнесеном човјеку са
Божјим Словом, и славити и поштовати Бога
као једног са другим (као што нас увијек
уметано "са" принуђава да мислимо);0 а
не, што је боље, да се једним поклоњење
поштује Емануил и једно славословље
Њему узноси, као што је Слово постало
Тијело - нека је проклет.

9. глава: flкo неко каже да се Сам Го
спод Исус Христос прославио тако што је
туђа сила дјеловала ради Њега, и да је од
тог примио моћ да дејствује против нечи
стих духова и твори међу људима Божја

21S



знамења - нека јс проклет.
10. шава: hожанске књиге говоре да јс

Архијереј, то јест Старјешина архијерејима
11 Апостол нашег исповиједања Христос,
Којн јс за нас принио Себе као миомирис
Богу и Оцу, Ако 611 неко за Архијереја и
Апостола нашег рекао да 011 није Онај Који
од Бога Ријечи постаде Тијело и човјек исте
природе као мн, већ неки од Њега различит
човјек (ро/Јен) од жене; или ако неко говори
да је и за Себе принио Себе као Принос, а
не, што је боље, само и једино за нас, јер
он не потребоваше жртве за Себе, пошто не
позна гријех - нска буде проклет.

11. глава: ifко неко не исповиједа да је
Тијело Господње животворно, нити да је
оно лично Његово, Ријечи од Бога Оца, већ
некога другога, и да му се Он присајединио

. . .по достојанству, другим ријечима да Је оно
само постало смјестилиште Божанства али
да није, што је боље, животворно, као што
рекосмо, јер је постало властито (тијело)
Слову Који све може оживљавати - нека
буде проклет.

12. глава: ћоји не исповиједа Бога Ријеч
Који је тијелом пострадао, и тијелом био
распет, и тијелом смрт окусио, и био Прве
нац из мртвих јер је Живот и Животворац,
пошто је Бог - нека буде проклет.

38 ПОГ,/f!GЉе

нз ГIOG,IШIIIIJ6 ге11r1д11:н1,
f1PXIIGПHGK()l1f1 KOIIGTf1IITIIH

ГћiДf1, 11 Gf1БOff1 К()JII се Tfl,М
ОК\l'ПНО, GIOllИ 8IПIGK()llH2Иf1

Господ, пославши Апостоле учитеље у
свијет, заповиједи да благодат коју су од
Њега примили забадава дају људима, и да
не стичу од ње злата, или сребра, или бакра
нити што друго земаљско и тварно. Исту
заповијест као њима, дао је и нама који смо
у њихов чин постављени: Ако куписте од
Мене, продајите, ако ли бесплатно узесте,
бесплатно и дајите. Јадни ли су, заиста, они
који или узимају или дају дар Божји онима
који им мито обећају. Среброљубље их је
заробило горком жучи и свезом неправде.
Због тога и правило божанствених Отаца у
Халкидону заповиједа говорећи: Онај који
купује и продаје постављење, па макар и
кључара црквеног постави за новац, нека
постане стран своме чину и он и онај који
је постављен од њега. И они који посредују
том постављењу, ако су клирици нека буду
лишени свог степена, ако су монаси или
свјетовни људи, нека буду проклети. До
бро је и благочестиво завјештање Светих
Отаца: не смије се узети прије постављења,
ни уз постављење, ни након постављења,
и никад и ништа за дјело постављења.

Нска јс на знање, дакле, свакоме који буле
ухваћен у томе, тј, који се поставља или
Ј<ОЈИ поставља за мито или епископа. или
сеоског епископа, или обходпика, или пре
звитера, или ђакона, или било кога другог
који врши управу или јавну (дужност), да
ће заједничком заповијешћу и заједничким
судом бити осуђен. Достојно је да благо
дат буде благодат, а никако да сребро за
њу посредује. Нека буде искључен онај
који жели да прими или да Божанствену
благодат за новац било да је клирик, било
свјетовњак, и ако се сам открије, и ако се
не открије.

и чстрнасстникс, ТЈ. сријелнике, и
аполинаријсвцс примати пошто напишу
своју јерес, и прокуну њу •1 свакудругу јерес
која не учи као Саборна Црква. Најприје их
помазујсмо светим миром. Помазујући им
чело, ноздрве, уши, прса и сва чула. гово
римо: ,,Печат дара Духа Светога". Потом
се, као и трудољубиви свјетовни људи,
постављају у достојанство у коме су били.
или презвитери, или ђакони или други
неки.

евномијане, којн се крштавају кроз
једно погружење, примамо као јелине.
Првога дана чинимо их хришћанима
другога дана чинимо их оглашенима, тре
ћега дана чинимо заклињање, дунувши
три пута у њихово лице и уши. те их
поучавамо и заповиједамо им да у цркви
пребивају не мало времена, слушајући Бо
жанствено Писмо, а потом их крштавамо.

39. п е г а а в ь е
ИЗ ПOGiHlHHUt Gf!Б.Offi

1f l\OHGTfIHТИHГfМ\f, 1Иf1РТИРИЛ
eПHGKOif\f fllITHOXИ3GKOM, О ТО1Иt
КflKO TftБ.fl ПfИlИiIТИ зегетиье

КО3И ПfHGТ'fllflJ\" GflБ.OPHIO
UfКflli

fiријевце, македонијанце и новагијане
који себе називају чистим и најчистијим
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40. поr,1r1в,ъе
ГiШfН~ ('i6i11IKG IJPKft6, Т() зест

G661Ћ GОФ11Ј6, IН?Н1Ћ6Н6
ЗiirfГIПliII ПGЧffT()iИ Uffffl

J\ГGTHIПIJdll{1, О РОБ()ЮlilШ Ј)ОЈИ
ПfIIБJ6Пffii1J\f \" UfКВ\1'

б ПfflJШMI

/
1. правило: flкo неки слободњак који

је претрпио ропство прибјегне к Цркви,
нека два пута буде позван господар његов.
Ако не дође, нека по њега пошаљу и трећи
пут три презвитера или ђакона да би
посвједочили оно што се буде догодило.
Ако не дође, слободу нека добије онај који
је прибјегао.

2. правило: flкo неки роб страдава од
глади и наготе по вољи свога господара, и
ако овај по сили СВОЈОЈ не пружи њему ово
двоје, нека роба прода другоме господару
да овај, будући презрен, не би пострадао од
глади.

3. правило: flкo неки презвитер или
ђакон има расправу са неким, нека га по
зове. Уколико не послуша и не дође, нека
буде осуђен.

4. правило: ffкo неки роб без разлога
Цркви прибјегне, прилично је да то буде
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обзнањено, и своме господару да буде пре
дат.

5. правило: f1ко роб прибјегне к Цркви,
па буде неразумно заповијсђено да дође
сам господар његов, а он пошаље свог
највјернијег роба к њему, отада нека не буде
принуђаван да сам дође. Како је умјесто
себе дао посланога, приличи њему дати и
роба.

6. правило: fобови који прибјегавају
Цркви увијек треба да буду испитани. Када
се сазна чији су робови, нека њихови госпо
дари буду обавијештени да их узму. Уста
лило се, и постало учестало, као што прича
говори, да се развраћају, и догађало се да
повриједе оне који их хватају, и на госпо
даре своје устају веома зло их повређујући.
Због овога, доликује такве казнити према
заслузи.

•
41. ПOГiUIBih6

(ПИGiИО) ДЮИИТfН3f1 интгеш
iIИTfl КИЗИЧКОГ, О Jf!KOllliTНlИfl И

XflUИUflfIOИff

Јаковити су попут оних који су обољели
Евтиховом јереси, који су једновољни"

и једноприролни." Они погрешно уче о
промишљању Господа нашег о тијелу, 1е
обје природе сливају. Показује се да су
богострадалници,"јер Божанству страдање
приписују. Јаковити се називају по ономе
који је ширио ову јерес, по неком Јакову,
који је због своје прљавости и убогости на
зван и Цанзал, ЦаюШ1 на нашем језику зна
чи подерани. Они ходе у поцијепаној одјећи,
или су прљави. Трисветој пјесми придодају
,,распети за нас", и крсте се једним прстом,
и то с лијеве на десну страну. Свој принос,
тј. просфору, са маслом мијешају, а вино не
употребљавају у служби. Причешћују се -
а у ствари не, и поклањају се иконама - а
у ствари не. Из незнања које је међу њима,
једу месо током Сиропусне седмице.

itpl.'1',\ JIIHC
:Јеретици названи мелхити, који благо

честивог цара Маркијана слиједише (ћесар
се каже мелхи). Они се зову и хацицари, јер
само у крст вјерују (на њиховом језику хаци
значи крст). Посред њега укивају клин,
проповиједајући страдајуће Божанство,
и поклањајући се крсту као силнијем од
Христа, као убици Његовом. Не прихватају
поштовање икона. Истовремено су обоје, и
богострадалници и несторијани: богостра
далници јер придодају Трисветој пјесми
ријечи распети нас ради, а несторијани
јер о два лица у Христу говоре. У светом
и Великом посту суботом и недјељом једу
млијеко, сир и јаја. Служе на бесквасним
хљебовима, воду у вино не уливају, и у нека
нарочита времена крстове своје крсте, тј.
освећују.

1.2. п е г а п в ь е
() tlH1C1ilП31HHiШ1~ l~()~JH (~Е (}f1;H1
Ilf13И Gf1;Jl: Ј;() Г'."ШНil Н (I1fП1\'"II II)

iИасалијани,47 болујући од манихејске
јереси, пронађоше и друге нечистоте.
Проповиједају бесмислице, како је ум
човјечји обузет демонима, и да је човјечја
природа приопштена демонима, и да
крштење не довршава човјека нити му по
маже, као ни Причешће, већ само и једино
молитва коју они изговарају. Говоре да је
зло у нама по природи, и да приопштење
Женикове душа осјећа као жена сјединивши
се са мужем својим. Крст мрзе, Богороди
цу не поштују. Они међу њима који то хоће
одсјецају своје дјетородне удове. Заклињу
се без бојазни, проклињу се (међусобно),
проклињу своју Јерес.

Таквих безбожности се наситивши,
Елевтерије Пафлаrонијски с тиме придо
би себи достојне, те заповиједа монаху са
двије жене на постељи да спава, и једну
годину да се уздржава, а остало (вријеме)
бестидно да се сједињују и са својим срод
ницама, никако се не срамећи.
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43. 1/ОГ,1!'16'116

пвтеrt, fl{'XIIGПIICK()Пfl
ffHTHOXlI~JCK()Г, Бвнетнчко;и f1Г
XJlf;ПIIOI\omr, ]Ш3Н БП3r1Ш6 ПfЋ
плгп3 i1fX\f К()11 GПIHTIIHГfflД-

CKOiИ flileI\GHЗY

IIиrдje није написано да се првопрестол
ник Акилијски, тј. Бенетички, именује
патријархом. У читавом свијету пет

. .
патријарха познајемо: римског, констан-
тинградског, александријског, антиохиј
ског и јерусалимског. И као што се
наше тијело са пет чула управља, тако и
Тијело Христово, које чине вјерни тих
Цркава, као са пет чула, управља се са
пет престола патријаршијских.

Причешћивање бесквасним хљебовима,
причешће је старе жртве, а не Новога
Завјета. Не бесквасни хљеб, но хљеб Хри
стос узевши, благослови и рече: Примите
иједите, као што сагласно казују четвори
ца Јеванђелиста и велики Павле: Ја примих,
рече, као што вамипредадох, даГосподИсус
у ноћи у којој бијаше предан, прими хљеб,
и заблагодаривши преломи га, и рече: Пpu
мите иједите...

iИи, једући Тијело Христово живо и
обожено, нисмо више под законом, но под

благодаћу. Закон што говори, онима КОЈИ

су у закону говори и: Старо прође, 11 све
ново постаде. Они који хоће да једу бес
квасни хљеб јер, кажу: ,,И Христос га јс
јео", нска се и обрежу, јер се и Христос об
резао. Но, вапије Павле: ,,Ево ја, Павле,
кажем вам да ако се обрежете, Христос вам
ништа неће користити". Тамо је јасно да
прије законске Пасхе бијаше Вечера Хри
стова. Рече Јован Јеванђелиста: Одведоше
Исуса од Кајафе у притвор, да се не би
оскврнили, ,ю да могу јести пасху. Прије
законске Пасхе не бијаше дозвољено јести
бесквасне хљебове.

iШOIIПf, f!PXIШIIIIGKOl/ft 1'1\Tflf"GI\OГ НЗ
ТР/1 П()Gilftl/11/JG О IIGTl/11/ ТШ!/ liC(;l~fШGl/lliII
XЉGБOGII1Jlf1
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Они који чувају суботу са бесквасним
хљебовима, и говоре да су хришћани, нити
су јевреји, нити су чисти хришћани. Они су
попут коже риса, као што Василије Вели
ки говори, чија длака није црна, а није ни
бијела.
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Чини ми се, заиста, да не разумијеш Бо
жанско Писмо, будући да си управио ум
само на један његов дио који објављује
гњев Божји, никако не знајући за све из
ливе Божјег човјекољубља у остатку Пис
ма. Такав под видом пастира вражија дјела
твори, продајући злим бјесовима јагањце
кроз очајање, не желећи да прими у ум оно
што је пророк Језекиљ рекао: Крв погину
лог из руку пастира ћу тражити! Како ти
смијеш човјека очајањем погубити? Хри
стос за њега не одби душу своју дати! Како
превеликом тугом хтједе потопити Фау
стина, који у дубоком смирењу пред свим
људима исповиједи своје гријехе, када так
во шта велики Павле не хтједе учинити, већ
након што онај који је сагријешио позна
(свој) гријех, призна га за свог ближњег, и
Коринћане мољаше да тврду и силну љубав
према њему имају?! И још, када треба за-

садити виноград Христов - бескористан си
некако и љсњив, а да засађено одсијечеш и
ваи Цркве метнеш - за то си некако и брз
и бодар, и трудољубив постао. Не говори
човјече, да онима који дјслом сагријешише
Господ на исповијести неће примити ријечи
ако само њих принесу! Тако говорећи, ниси
далеко од "чистих" по имену а нечистих
по дјелима незналица новатијана, јер они
у изобиљу безумља и глупости бескорис
не, да не кажем душегубне, одбацују свако
покајање послије крштења.

Ти, пак, не желиш да примиш покајање
које само ријечима бива, и слушаш само
оног великог Мојсија када, нс као успут, но
веома ревносно, тражи од архијереја Арона
да, објављујући покајање сваке душе која
сагријеши, приноси јаре за гријехе, након
чега добијаху и опроштај.

Добро је, заиста, и веома прикладно да
снажније душе чине дјела исповиједања.
као постом, и бдијењем, и лежањем на
земљи и костријети, посипањем (себе) пепе
лом, и дарежљивом и тајном милостињом,
и другим плодовима који доликују дубоком
покајању. Ако због немара или због невоље
неке, или због неке немоћи, или због вели
ке љености неко не стекне горе наведене
помоћи, Господ Исус, Који умрије за људске
гријехе и безбожности и за сваку нечисто
ту, неће одбацити исповијест устима, већ
прима и ријечи покајања као принос Њему
принесен, као што и Мојсије прима козју
длаку, која је најмање вриједна, уз порфиру
драгоцјену и злато и остало.

Каквим мукама и трудовима се ца
риник спасе - не простим ли ријечима
смирења? Којим ли се знојним трудовима
разбојник са крста у Рај, у живот пресели -

220 221



нс малобројним лн ријечима исповиједања
Христова Царства?

Погледај, презвитеру, (како у Свеште
ном Писму није проповиједана само стро
гост II гњев)" Божји, 110 и човјекољубље
нсиспитљиво, као што, у наше име, Писмо
говори Господу: Јерје велика Твоја милост
,ю мени. Што смо више сагријешили, то
више нама који ес кајемо излива море Свог
великог милосрђа, гасећи огањ наших зала.
Дужан си помишљати не само на суд, већ и
на човјекољубље Христово: учио је људски
род ономе што је корисно, сишао к нама и
бдио над нама да не погинемо.

Тако Навуходоносор, који је чинио сва
могућа зла, нечовјечности и безбожности, и

/

. .крвљу земљу напојио и никада није спровео
(у дјело) нешто по добром промишљању,
већ себе и Божјим противником начинио,
ипак када се у звијер претвори, и по Божјем
суду постаде (као) стока, само усмено се

. .исповиједивши и ријечима немногим, те он
којије дјелима без мјере безаконовао насла
ди се милости од Бога Који је осудио оно од
раније, и прими царски престо, и сваки вид
части и достојанства доби, како рече ријеч
Божја: Јер ако падне јарост моја на онога
коме судим, опет ћу га исцијелити. Ја ћу се
прогњевити и Ја ћу помиловати.

Не говори као незналица да просте
ријечи покајања Бог не прима, јер ћеш мо
рати рећи да Бог прима богате приносе,
злато, сребро и томе слично, а двије леп
те удовичине никако! И шта да учиниш,
како бих ти вјеровао да разумијеш Божан
ско Писмо, кад (заборављаш) вапај Спаса
у Јеванђељима: Није воља Оца Мојега да
погине ни један од ових малихГ: Ти многе
и велике хоћеш да лишиш спасења, будући

да говориш да ријечи покајања, саме, нс
прима Бог. Гдје ћеш смјестити 0110 што јс
Господ рекао кроз Исаију пророка: Говори
прво ти своје гријехе да се оправдаш'Г: При
ма Саздатељ наш од оних који се желе спа
сити не само чистоту и правду, мученичко
страдање и испоснички богоугодан живот,
но и жалост због гријеха, и ударање у чело,
и бијење у прса, и преклањање кољена, и
уздизање руку са болом у срцу, и цјеливања
блуднице која Му је ноге обгрлила, и сјетан
због гријеха глас, и уздисање из дубине
срца, плод усана које се исповиједају име
ну Христа Исуса, и плачно ридање, и капи
сузне, и помисли плачне, и разум који с бо
лом вапије, и погледање очију к Богу. И оне
који плачу због ђавољих напада и насиља
великог, и своје немоћи, те се неки могу
противити са храброшћу многом, а други
не могу, па у искушењима лако уловљени
бивају и брзо падају.

За све оне које претходно поменух и са
свима њима, прима Бог и уста која по Да
виду говоре: Сагријеших Господу мојему
и зло учиних пред Њим. Уопште, много је
онога што људи који су сагријешили чине
и што изгледа малено, а велико спасење
доноси онима који се кају за своје гријехе.
Погледај и на великог Мојсија, штавише на
Бога Који им закон предаде да не само во
лове и козе, овце и јарад за своја сагрешења
приносе Господу, и друго што је у богатих,
но много више промишљајући о онима чије
су душевне силе изнемогле, ради њиховог
спасења, и немоћима убогих помажући и
преклањајући се ка потиштеним, да не от
падну, полаже закон да све до голуба и грли
це и мало брашна имају приносити.

Ни ти их, презвитеру, не унижавај, но
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прими срце скрушено и смјерно, и угриј, и
поучавај и спасавај, не тражећи само теш
ке плодове исправљења кроз дјела испо
сничка, већ примај и ријечи оних који се
кају за своје гријехе, и исповиједају ти са
многим смирењем зла што учинише. Ве
лика је сила покајања која нас као снијег
убјељује и као вуну чисти, чак и ако су
раније дуго чињени гријеси оцрнили душу
злим дј елима и изопачили је. Рече Бог они
ма који се кају: Стојте наги умом, као
осуђени, и жалости (ваиюј) пресудићу са
слободом, и отићи ћете овјенчани као пра
ведници. Милосрђеје Моје на свим дјелима
мојим. Зато се и обраћамо Богу са: Дјела
смо руку Твојих- не погуби, Господе, дјела
руку Твојих. Пише у књигама о Јову: Господ
подиже оне оборених очију, и спасићеш
се у чистоти руку својих. Ово значи да и
грешника спасава који тугује у покајању
и у скрушењу великом, као цариника КОЈИ

без смјелости бијаше, и бијаше се у прса
говорећи: ,,Господе очисти ме грешника!"
Јер, Господ таквим грешницима рече: Пре
клоните ми се из дубине душе као осуђени,
и исте вијенце са праведнима ћете прими
ти. Тако се спасавају они што су погледа
у земљу упереног - дјелотворном врли
ном, не творењем Божјих заповијести но
човјекољубљем Божјим и исповиједањем.
Који са многим смирењем и скрушеношћу
срца своје гријехе исповиједа, он се спа
сава таквим видом покајања и дубином
смирења.

А ти се спасавај у чистоти руку својих, то
јест у добрим и врлинским дјелима (Пис
мо рукама обично назива врлину), спасавај
се вапијући к Богу: ,,Сачувај душу моју,
Владико Христе, ако ме кад ђаво покраде

одвојивши ме оп правде. и ако постанем као
они који у ров силазе" (а ров означава ад и
таму грјеховну), без престанка моли Спаса
говорећи: ,,Спаси слугу Свог. Владико, који
ес узда у Тебе!"
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Ово су правила сабрана у заповиједним
главама:

l. О првим и великим Божјим дарови
ма, и о части која доликује божанственим и
свештеним правилима.

2. О томе како је потребно најприје раз
мотрити живљење онога који треба да буде
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постављен за епископа. 11 какво 0110 треба,
а какво нс треба ла буде.

3. () томе како нс приличи епископу више
од једне године бити извап своје Цркве
осим по допуштењу царевом, ни без пис
мене препоруке ходити, нити да се Јави
(епископ) цару прије него свештеном
патријарху и изасланику предјела из којег
је сам, и како треба обавјештавати (цара) о
њему.

4. О томе да клирик не смије бити непис
мен.

5. О томе како не приличи постављати у
црквама ђаконисе млађе од педесет година.
Нека са њом не живи особа зазорна. Онај ко
Је оскврни. нека се казни мачем.

6. () манастирима, и о монасима, и о мо
нашком животу, и о томе како нико не треба
без допуштења епископа да подиже мана
стире.

7. О томе како не треба брзо постризава
ти ни слободног, ни роба.

8. О робу којије три године издржао у ма
настиру, и како са њиме треба поступити.

9. О онима што су одбацили образ по
стрига.

1 О. О томе да онај који жели да се постри
же има власт да, прије уласка у манастир,
свој иметак расподијели. Уколико има жену
и дјецу да им све уреди како приличи.

11. О онима који прелазе из манасти
ра у манастир, или о онима који су поста
ли клирици, и како игуман не треба да се
поставља према чину, ТЈ. произвољно него
да буде достојан.

12. О клирицима који имају расправу
Један с другим, или су од некога позвани
на суд. Више од два мјесеца нека не чекају
на пресуду, и ако се клирик покаже као

достојан казне, шта тала учинити.
13. () црквеној непокретној имовини,

тј. селима и виноградима, и о томе како
то епископ не смије продавати без знаља
Патријарха Констаитинграда.

14. О црквеним виноградима и о заку
пима, на који начин их давати у дугорочни
закуп.49

15. О црквама које су под јавним дугом,
и једна с другом чине закупе у заједничким
мјестима, изузимајући даровано им од
цара.

16. О томе да Јерусалимска Црква има
власт да продаје своје.

17. О томе како манастире не треба пре
тварати у свјетовна обитавалишта.

18. О томе како клирик не треба да
прекоријева због објављивања.

19. О томе како не треба одјељивати нити
се гњевити на онога који оставља мана
стирску службу из неког разлога.

20. О томе како не треба рукополага
ти прекомјеран број клирика, нити их
прибројавати превише. Онога који то пре
ступа треба свакој осуди изложити.

21. О томе како се никоме ко је дао зајам
земљораднику не дозвољава да држи његову
земљу, и о томе колико лихве може од њега
узети.

22. О томе да се као закона треба држати
правила четири Сабора, и према њиховим
одлукама ред патријаршијске области чува
ти.

23. О томе како не треба присиљавати
часне домове, тј. манастире, да руше своја
здања, осим ради чишћења пута или зидања
моста.

24. О четрдесетогодишњем року заста
ре заповијеђеном за часне домове, и по-

траживању онога што јс остављено
насљеднику.

25. () парсдбама" које су у завјсштаљу
одређене да се благочестиво спроведу, и да
немарни насљедник од обласног епископа
буде припуђеп дати чак и више од оног што
му је било одређено од завјештаваоца или
даваоца.

26. О одређеном времену за тражење
остављеног,51 и о начину продаје и цијени,
и размјени, ако је потреба за тиме.

27. () томе како никоме не приличи поди
зати манастир без допуштења епископа, и
док се прво не уготови шта је потребно да
би се упалило кандило, и свијећа, и за укра
шење храма, и за храну онима који раде.
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28. О онима који доносе суд о изабрању
епископа, како треба чинити.

29. \) томе ако се не нађу тројица (за из
бор) епископа, достојно је да се избор за
епископа учини од двојице, и од једног.

30. О томе како до истека шест мјесеци
послије изабрања треба поставити епи
скопа. Криви су они који одуговлаче са
изабрањем.

3 1. О томе да је потребно заточити онога
који клевеће, а не доказује кривицу.

32. О обичајима, тј. слободама, сваке
Цркве.

33. О онима који су још под влашћу
родитеља а треба да буду постављени за
епископа, и о томе како не приличи еписко
пу или монаху да буде чувар," или старатељ
нечијег имања или дјеце.

34. О клирицима који су позвани да буду
чувари или старатељи својим сродницима,
и на који начин то могу бити.
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35. () томе како ни једном клирику или
монаху нс приличи ,щ буле постављен за
најамника туђе имовине. или извршитеља
Јавних лугова, или изасланика. или заступ
ника, или чувара.

36. О томе како властелин нс може из
вести епископа на сул ради свједочења без
царског допуштења.

37. О томе како клирици не треба да
играју тавлијс" и да одлазе у позоришта, и
о запрећењу које јс 1а то заповијеђено.

38. () томе како не треба принуђавати
епископа да отпусти свог клирика.

39. О томе како нико не треба без
расуђивања да одлучује некога од светог
Причешћа.

40. О томе како епископу не приличи да
СВОЈИМ рукама неког удари.

41. О онима који су по правилима из
вргнути или заточени. а неће да послушају.

42. О томе како ни један клирик не смије
бити неписмен, или да узима за жену ону
коју је божанственим правилима забрањено
(узети).

43. О постављењима у црквене чинове.
Колико ко треба да има година да би био
уведен у неки црквени чин.

44. О јављању оптужитеља на било чијем
постављењу.

45. О томе како ђакон и ипођакон не тре
ба да се жене након постављења.

46. О заповијеђеним запрећењима за оне
који се жене послије постављења.

47. О томе како клирику не приличи да
буде савјетник" или јавни чиновник."

48. О томе како чтецу који се два пута
женио, или се оженио оном КОЈУ Је зако
ном забрањено узети, не приличи да буде
постављен у виши чин.
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49. О начину прилагања управитеља или
оних који се старају о часним мјестима, ако
хоће нешто да приложе од свога имања.

50. О примању робова у клир.
51. () постављању оних који су записани

у Јавним списковима.
52. () томе какву власт над имовином коју

је добио има сваки клирик, па и ако је под
влашћу родитеља.

53. О материјалној или кривичној одго
ворности презвитера или ђакона који лаж
но свједочи.

54. О томе како не приличи клирику или
било ком другом благовјерном лику да
објављује оптужбу пред властелом прије
епископског суда, и какво мјесто треба да
има епископска или властелинска или са
борска пресуда.

55. О томе како не приличи властелину
да клирику КОЈИ Је за гријех оптужен суди
прије епископског суда. Ако је кривица
о материјалном, нека приведени изложи
изјаву без јемца и заклетве.

56. О томе како не приличи градском вла
стелину да тражи црквено имање, ни да
управља црквеним судом.

57. О томе да епископи настале између
њих расправе и кривице треба пред архие
пископом да исправљају. Епископи те об
ласти КОЈИ нису задовољни пресудом, нека

. .патријарха извијесте о томе.
58. О томе кад клирик или свјетовњак има

нешто против епископа или митрополита.
59. О томе да ни једно јемство или изјаву

парничар не може тражити од епископа.
60. О томе како не приличи економу или

другом управитељу часне Цркве, одбјећи
од свога епископа прије сређивања ствари
и полагања рачуна.
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61. () економима који су на умору, а нису
прије смрти извијестили о манастирским
стварима.

62. () томе како не приличи епископа или
клирика који се обрео у Константинграду
повлачити на суд, ако је започет (спор) у
његовој области.

63. О томе како не треба повлачити иза
сланика због његовог епископа, или због
свјетовног човјека, или због дуга црквених
људи, ако нема заповијест о томе, нити је
сам на себе оптужбу навукао.

64. О томе како ниједног узнемиравања
не може примити онај кога је због неког по
сла или постављења, епископ послао у Ца
риград или у неко друго Мјесто.

65. О томе како с поштовањем треба по
звати сваког клирика на суд. Испоснице
или монахиње нека дају одговор преко иза
сланика.

66. О томе како монаси своје или мана
стирске тужбе не треба лично да обављају,
већ преко изасланика. О томе какву зашти
ту приличи да имају од властелина.

67. О томе да се момчету које позива на
суд клирика или презвитера или неког дру
гог богобојажљивог лица, не даје ништа до
два стамена, било да је у питању расправа
о кривици или имовини.

68. О момцима који су послани од цара
или од бољарина или од патријарха на
испуњење обавезе клирика, или неког дру
гог богобојажљивог лица, да више од пер
пера не узимају.

69. flкo се догоди да за једну исту оптуж
бу многи опомињу, нека не узму више од
перпера.

70. О томе да никакво узнемиравање или
казну не прими епископ због црквених ства-

ри. Ако је због својих (ствари позван). нска
исплати послано момче за труд. Од еконо
ма или од постављеног да управља цркве
ним (стварима) такво нешто се не узима.

71 . () томе да клирици немају туђе жене у
својим домовима. Ако буде посвједочен од
сабраће клирика и не одступи од тога, по
овдје положеном правилу биће оптужен.

72. О томе да епископу не приличи ни
једну жену имати у епископији.

73. () томе да ђакониса у једној кући не
живи с особама које изазивају подозрење.
Уколико је опоменута о томе, и не послуша,
како је треба исправити.

74. О онима који стварају метеж на све
тим службама или вријеђају епископа или
клирике, или нападају саме манастире, и
казне које су установљене за такве.

75. () томе како не приличи мирјанима да
излазе са крстовима без епископа и без пре
звитера.

76. О томе како не приличи по чину и
старјешинству да било какав буде игуман,
већ по изабрању. Исто је и за женске мана
стире.

77. О томе како не приличи непознатог
човјека примати у монашки чин прије ис
тека три године.

78. О томе како не приличи остављањем
имања или завјештањем оптерећивати мо
нахе или клирике или ђаконисе; ако оставе
чин шта тада учинити.

79. О томе како приличи да иметак оних
који се постризавају узме манастир у коме
су се постригли.

80. О томе како онај који се жели пострићи
треба да раздијели свој иметак дјеци ако их
има, узевши и себи једнак дио као свако од
дјеце, и да га да манастиру. Шта чинити ако

умре, а није то уредио.
81. () онима који су се постригли као за

ручени, или всh у брачној заједници.
82. О томе како родитељи не треба да

лише дијела дјецу која се постризавају,
нити дјеца своје родитеље који се желе
пострићи.

83. О томе како не приличи родитељима
да своја чеда отимају из манастира.

84. О онима који прелазе из манастира у
манастир или остављају чин, шта треба чи
нити.

85. О онима који отимају ради брака или
блуда ону која је испосница, или ђакониса.
или монахиња, и о установљеним за то
запрећењима.

86. О томе како на све начине часни домо
ви то треба да потражују. Ако се то у току
године не осуди и изврши, а властелин те
области за то не мари, од извршитеља цар
ских јавних дажбина за то скрнављење да
прими казну.

87. О томе како нико не треба да вријеђа
или ружи побожни образ (монашки),
или било које црквено устројење, и о
заповијеђеним за то казнама.

\1' славу великога Бога и Спаса нашега
Исуса Христа. и сада набројана (правила)
са свештеним правилима светих и блаже
них Апостола и преподобних Отаца који су
на свим Саборима слиједили њихове сто
пе, преписана бише из различито изложе
них глава објављених од (стране) блажене
успомене цара Јустинијана у свитку божан
ствених Нових заповијести. Она не само да
прате правила наших правовјерних Отаца,
већ и дају власт од царске силе прилажући
је уз оно што је законито и боrоуrодно, бо-
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гоподобно гледајући на 0110 што је корисно
сваком створеном човјеку,

:m111нш;юGТ 1/f'fi!'I ол 11\\f:rIX (]!'111\H:rI;JC(:TII)
IJ!'Н'rl ;J\"(:Tlll/lt:1!'111!'1, \) 1/f'fШill II fШilll
Kllt11 liOЖJll,11 Дflћ)f~llillfl, 11 \) ll\)IIITOf1flЊ\"
К\)~Ю ДО,111/,\.":Ю '10i1\ill/CT11C/lll,11 11 спеште
1111,11 Ш'!'lfШ,111,Шt, 11 Kf11,0 П/,11,11\Ч/1 iti1 (Шll
(ЖОП/1 11,111 кшгщш /I{1 ПOCTf!R,ЋGЊG Fi\'"Д\"
111'/ШOЂGIIII, 11 О Д!'IЉС,11 \'"GТf'O~IOTG\" Killlf,11-
K!'I, \) ,ll\"llll\ilf>IJll'11fl ll ЖСШ1i11!'1 11 \) ДћТШII
ћ1J,1111/IITll,11 llOП'Gfiff,1/fl, чше CilIO ПРЩ~
ГО60Р(~ шше ()'10Гf1 llflП/iC1blll.

Јл.шл 87. I,111кt1 11ркt1.

1. f:tећи од других дарова Божјих КОЈИ

су међу људима, дарованих од Вишњег
човјекољубља, јесу свештенство и царско
достојанство. Један служи божанском, дру
ги влада и брине се о људском, од једног
и истог Почетка обоје исходе и украшавају
живот човјечји. Јер, ништа тако не потпо
маже цареве као поштовање од свештеника,
јер се и за њих саме увијек Богу моле. Ако
они буду сасвим непорочни, и буду имали
смјелост пред Господом, цареви ће право
и како доликује почети уређивати предане
им градове и оне који су под њима. Настаће
неко благо сагласје које добро дарује живо
ту људском.

Ово ће бити, вјерујем, ако се сачува
држање свештених правила која нам преда

ше Апостоли, ти праведно хваљени и по

штовани очевици Бога Слова, и сачуваше и
исповиједаше Свети Оци.

2. Заповиједамо, сљедујући божанстве
ним правилима, да се од сада па надаље,

када се неко приводи на постављење за

епископство, најприје обрати пажња на

живот његов, по божанственом Апостолу,

да ли јс чист и непорочан, и у свему без

порока, и посвједочен у добрим дјелима,
да није достојанства чиновничког; ни

. .савјетничког; осим ако Је од млада узра-
ста, према садашњем законодавству, био
прибројан у манастир. Од достојанства так
вог реда ослободиће се тако што најприје
да четврти дио своје имовине савјету у
коме бијаше. Ни самац не треба да је и од
оних које зову обични људи, те да потом
брзо буде узведен у епископство, или који
са женом живи, или је имао жену али није
је узео као дјевицу, или је била удовица,
или од неког отпуштена, или ако има на
ложницу, Он не треба дјецу или унучад да
има ни закониту, ни незакониту. Не смије
да буде неко ко је имовином епископство
купио. Потребно му је да се прво добро
образује и да се упозна са правилима, и
тек онда да приђе на постављење, и затим
да исповиједи да ће ово чувати колико је у
људској моћи. Свештена правила доликује
чувати као закон,

3. Нико од епископа дуже од једне го
дине нека не буде изван своје Цркве осим
ако је то по царевом допуштењу. Нека се не
оправдава говорећи: Црква је моја у мно
гим невољама. Такве клирике, или економе,
или изасланике треба исправљати, и нека
не иду без препоручног писма. Такође, када

дођу у Цариград, они не треба да се јаве

цар½ но претходно да оду преосвећеном
Патријарху, или изасланику оне области

из које су и они, и њима да кажу разлоге

због којих дођоше, и тако с њима ода оду к
цару, Преко великих извјестилаца царевих

или посланика патријархових, који ће бити

од цара обавјештени, епископ ће или доби

ти оно што је оправдано тражио, или неће

добити 0110 што јс неоправдано, и убрзо се
вратити.

4. IIи по једној заповијести није допуш
тено да клирик буде неписмен, тј. да не зна
да чита или не разумије написано.

5. Заповиједа се да црквене ђаконисе
немају мање од педесет година живота, а
ако буду млађе од тога доба, морају бити
у манастирима, будући да ту нема мушког
друштва ни самовољног живљења, но бора
ве са мноштвом сестара. Ђаконисе не треба
да имају послушнике, тј. браћу или сродни
ке или такозване љубљене и да живе с њима,
већ саме, или само са родитељима својим,
или са рођеним братом или сестром. Не
доликује, према томе, оној која је ступила у
ђаконство, да живи са било којим човјеком
који изазива подозрење. Ако, потом, преда
себе у брачну заједницу, нека се одузме од
ње све имање, а човјек који ју је узео нека
буде посјечен мачем, а његову имовину да
прими јавна благајна.

6. Исти цар Јустинијан, преосвећеном
Архиепископу Епифанију и Васељенском
патријарху,

Заповијест чији је почетак:
iИонашки живот у уздржању веома је

частан, и тако може усвојити Богу оно
га човјека који му притиче, чистећи га од
људске нечистоте, показујући га чистим
и умној природи подобним, много ум

узвишујући и уздижући га изнад човјечјих

брига и размишљања. То да кажем прије

свега.
У свим временима и по свој нашој

земљи, када неко хоће да сагради благоче

стиви манастир, нека нема власти то сам

чинити, него је потребно прво да позове

богољубивог епископа тог краја. Епископ,

подижући руке к небу, нска светом молит
вом освешта мјесто Богу и нска постави
крст. образ спасења нашега.

7. 3аповијсда\tо, сљедећи божанствена
правила, да игумани благочестивих мана
стира не пострижу на брзину у монашки
образ оне који притичу монашком животу.
било да су слободни било робови, но све
три године нска издрже у манастиру не
примајући монашки постриг.

8. flкo прије истека три године неко
дође и зажели да некога од оних који су
се обећали (Богу), као роба, извуче из
манастира, говорећи ла је узео нечију
својину и због тога прибјегао у манастир
заповиједамо да се то не учини олако него
да се прво испита да ли је истина .1а је роб.
и да је укравши побјегао. или је живио
злим животом и много кривица имао. а у
манастир дошао претварајући се да жели
живјети у уздржању. Ако је такав. потреб
но га је вратити господару његовом с имо
вином његовом због које га и траже, ако се
покаже да је и она у манастиру. Господар
његов нека да ријеч да му ништа зло неће

учинити.
Ако је био оклеветан и не буде разобли

чен ни у чему од онога што Је клеветано
против њега, а он се покаже као смјеран
и кротак, и буде освједочен као добар код
свог господара, и ако се нису још наврши

ле три године. нека остане у манастиру и

буде избављен од оних који би да ra изведу.

Када истекну три године и сви га буду знали

као достојноr, нека буде удостојен монаш

ке чистоте. Од тада, нека нико нема власт
да испитује нешто о њему. За очишћење
гријеха трогодишње свједочанство Ј
ДОВОЉНО по снази.
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Оно што јс украдено а на/Јс ес кол љих
нска буде одузето. Ако. избјсгавши роп
ство. покуша манастир оставити и други иа
чин жнвота прихватиш. тј. да поново буде
бјелац," овлашћујем господара његовог да
га врати себи. да му укаже на његов положај
11 да му поново буде роб.

9. ffко неко ко је прихватио монашки жи
вот, и постригао се у монашки образ, зажели
да се поново врати на свјетовно живљење,
тај зна како за себе да одговара. Све оно што
је са собом као иметак донио у манастир, у
манастирској власти да буде.

I О. И ово уз претходно заповиједамо, да
онај који се хоће пострићи, прије уласка
у манастир властан је са својим имањем
чинити шта хоће. Када уђе у манастир,
њега слиједи и његово имање макар га без
завјештања донио. Ако има дјецу, и ако им. .
Је раније дао дио имања, или дар неком од
њих као брачни дар, или за мираз,57 и то
чини четвртину од имовине која им није

. . .
завјештана, нека дјеца немају никаквог
у.цјела у остатку имовине. Ако им раније
није ништа дао, или им је дао мање од чет
вртине, и након полагања монашких завјета
постриженик је дужан да да дјеци не мање
од четвртине, ТЈ. или за допуну онога што
претходно узеше, или да им да сав дио који
им припада. Ако је имао жену да не дира
у њен мираз и што је договорено за случај
смрти.

Ако се неко након монаштва прикључи
војсци, или опет узме свјетовни образ,58

његова имовина остаје манастиру у ком је
пострижен.

11. ifко из тог манастира у други пређе,
првом манастиру нека остане имовина
његова. Ако је удостојен постављења у

клир, не приличи му да према слободи кли
рика приступи брачној заједници, као што
то чтецима и појцима доликује, нити смије
наложницу имати или што слично. Ако за
ово не мари, нека се ие броји међу клирике
и нека поново буде обичан човјек. Нска се
не надају уласку у војску или у неки други
чин, ако не желе да буду криви запрећењу
раније од нас изреченом.

Нека се поставља у вријеме потребе игу
ман, не по чину или старјешинству него
по достојности искушан, и да изабере тога
прво епископ и остали. Заповиједамо да
тако нешто не бива само у мушким мана
стирима него и у женским.

12. Заповијест којој је почетак:
UарЈустинијан епарху војводском Јовану,

двапут ипату и патрикију.
Написавши много свештених закона

за богољубиве епископе, а потом и за све
свештенство и благовјерно монаштво, мало
прије завршетка тога желио бих још (дода
ти) да благовјерни монаси могу бити пози
вани на суд само од стране градских епи
скопа под којима су њихови манастири.
Убијеђен бих од Мине, епископа овог пре
богатог града и васељенског патријарха, и
да овакву слободу дам побожним клири
цима, да ако неко има некакав спор с не
ким, прво треба боrољубивоr епископа под
којим је извјестити о томе, и примити од
њега усмено мишљење. И ако буде тако,
не треба их оптерећивати ни повлачити на
градски суд, но усмено и без штете прими
ти као вид раван писаном, ако оба парни
чара тако хоће, и оканили су се међусобне
зависти. Ако због неке друге недоличности
епископу не буде могуће разријешити кри
вицу, тада слободно могу ићи пред град-

ску властелу, и нска од Цркве, која чува све
што постоји, узму 0110 што божанствене
заповијести дају благовијерним клирици
ма, те да ес потруде да окончају суђење.

Ако ес потежу због грађанских криви
ца, то бољари да суде. Ако су из других
области, нека им њихова властела буду
судије. И да чекање пресуде не прекорачи
два мјесеца од почетка, да би се што брже
ствар завршила. Онога који се од стране
оба (суда) сматра за кривог господар те об
ласти да осуди на доличну казну. Најприје,
треба да му буде скинут свештенички чин
од стране богољубивог епископа, и онда
да буде предан руци закона на казну. Ако
је у питању црквени гријех, потребно му
је цјеломудрије и црквена запрећења. Епи
скоп нека за то суди - нећемо да за такве
кривице сазнају градски бољари.

13. :·~аповијест чији је почетак:
1 Ј сти цар, епарху војводском Јовану, два

пут ипату и патрикију.
А у вези с бригом о законима и за све

остало што свакодневно исписујемо ради
ваше користи, оно нејасно и нескладно
укидајући, угодно и складно на његово
Мјесто доносимо.

Заповиједам да, ако нека од светих црка
ва или други часни дом дугује за јавне даж
бине, и ниоткуда тај дуг нема да плати, сви
клирици треба да се окупе заједно с епи
скопом те области, а с њима и митрополит,
и пред божанственим словима, тј. Светим
Јеванђељем, испитају ствар. Ако се не нађе
ништа што би се могло продати и лако се
ослободити дуга, онда су овлашћени да се
такну и некретнина.

То се чини одласком на суд и окупивши
се код кнеза те области, и ту се договара о

продаји некрстнина. Црквена непокретна
имовина су поља. њиве, виногради и томе
слично. и од њих треба (нешто) продати да
би ес ријешило луга. У присуству судија
куп џи порезнику лају цијсну и за 10 добијају
писмену потврду 0,1 њега. н вративши јавни
дуг од њега (порезника) добијају увјерење.
не бојећи ес закона који смо напријед 111-

ложили, јер нису криви они који су (земљу)
продали. Јавна писмена потврда бива наглас
прочитана да би сви запамтили оно што је

. . .
у ЊОЈ написано и ко ЈУ ЈС направио. ТЈ. ко ЈС

. .написао и издао. и свједочи да Је све поште-
но урађено од стране ту окупљених који су
је написали и дали. Ова потврда треба ,1а је
добро чувана у светој цркви, као увјерење
да је јавни дуг исплаћен. Када неко не

. .може да плати Јавни дуг, тако се устројава
продавање непокретне црквене имовине.
Због тога заповијелисмо и судијама да се
окупе, да јавни дуг и вријеме дуговања буду
посвједочени, као и то да се зна .1а није из
обиља отплаћен, већ се по нужди прибјегло
продаји имања.

Ако би и простом човјеку неко дуговао,
. .може на овај начин узети некретнине онај

. . .КОЈИ му дугује, у присуству судија ради ис-
. .тините процјене, и приступити продаји не-

кретнине.
Од овога закона изузимам Свету и Вели

ку цркву и све око ње, и молитвене домове
о којима брига на њој лежи.

14. Заповијест којој је почетак:
illногеразличитезаконеопродаји,одуrо

рочним закупима, о изнајмљивању и о дру
гим видовима управљања црквеним ства
рима затечене. овим законом намјеравам
обухватити.

Власт дајем благочестивим црквама које
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су у свим областима које насељавамо, нс
само (црквама) 110 11 манастирима којн су у
Цариграду II око њега, да непокретну имо
в1111у коју посједују могу давати у закуп ве
само на одређсно вријсмс. већ ако желе могу
јс давати трајно по праву о закупу. Ако су у
питању цркве 11т1 други часни домови ЧИЈУ
управу врши свештсни епископ лично или
преко својих часних клирика, тај договор
бива по његовој вољи и заповијести. Еко
ном, управитељ и чувар књига" се заклињу
пред њим да се никаква штета часном дому
тим чином не наноси, било да су у питању
домови убогих, или странопријемнице, или
болнице, или други часни домови.

Од оних који имају своју управу, ако се
деси да мјесто припада светим молитвеним
домовима, договара се по допуштењу већег

. . .
дијела оних КОЈИ служе у ТОЈ цркви, и не
само њих, већ и по вољи економа.

Ако је то странопријемница или дом за
убоге или болница или нешто слично, нека

/
се њихови управитељи, отишавши код епи
скопа КОЈИ их поставља, закуну да ништа
неће бити на штету и губитак.

Ако су у питању (мјеста) часних мана
стира, њихов игуман прави договор уз већи
дио монаха. Закључивши тако, и преостали
(монаси) имаће олакшицу од дијела добити
коју ће донијети ствар дата у закуп.

15. Таква заклетва се полаже и при
продавању непокретне црквене имовине
ради измиривања јавног дуга. У току два
десет дана нека се писмено достављају (по
нуде), и на тај начин треба допустити они
ма који би хтјели купити (имовину) да ко
више да, тај и узме.

Ако се некоме даје многоцјени црквени
закуп који је у предграђу, као достојан ви-

соке цијснс, а доноси мали приход, 11е треба
у складу са приходом мјерити понуде, всћ
зацијснити мјесто скупо, и поставити так
ву цијену да онај ко буде убирао приходе
двадесет година, може од укупног прихо
да да плати закуп, као што раније рекосмо
да треба да буде. Треба да знају закупци да
ће, ако за двије године послије не постигну
правила закупа, од тог времена бити изван
закупа.

Ако за јавне дугове или друге сличне по
требе буду оптерећене исте те цркве, у првом
реду као свој залог нека дају да се од закуп
нине отплаћују ти јавни дугови, и од лихве
не више од четвртог дијела стотине.?"

Свим светим Црквама доликује да зај едно
праве закупе по мјестима, тако да свака
страна буде сачувана од штете.

Мјеста која су од царева дома добијена
или су дата цркви ни у ком виду не про
давати, нити размјењивати, нити залагати,
нити некако другачије отуђивати.

16. Gвето Васкрсење је овлашћено да
мјеста која му припадају у том Светом
Граду продаје не по ниској цијени, већ по
цијени од прихода тог мјеста који за педе
сет година сакупи од изнајмљених домова.

17. Забрањујем да се манастири у било
ком виду претварају у свјетовне домове у
којима ће живјети свјетовни људи.

Одсада од дру1щ ЗaПOIШJC'f'II

18. Клирику који се поставља не прили
чи да прекоријева због објављивања.

19. Не треба оне који себе лишавају Све
тих Тајни или под неким изговором често
излазе, од Цркве одлучивати.

20. Не приличи без потребе постављати
клирике, но да се зна број клирика према
древном правилу. Ко без потребе чини на-

всдсно, биједу и трошак свом имаљу до
носи. И расипни с1<011ом, и епископ који
тако заповијсда (чипс исто), па није при
лично да се без нског помањкања (клирика)
поставља или прибројава у клир. Ако неко,
прекорачујући мјеру прихода од црквене
имовине, приброји себи (у клир) од сва
ког свештеног степена, нека такви остану
у броју свог (старог степена) све док (број
клирика) не дође на древни, предвиђен
црквеним поретком, како би црква била у
могућности давати и онима који су клири
ци и сиромасима који јој се обраћају. Сва
кога овлашћујем, којега год да је чина и об
раза и живљења, ако види да се преступа
нешто од овога, да нама јави.

21. Не треба онај који даје ратару на
зајам да држи земљу овога. Може узимати
као лихву један стамен61 по перперу62 на го
дину дана, а ако је зајам дао у житу онда
нека узме по осми дио сваког ћупа. Нека
погрешка онога који пише не штети угово
ру, јер онај који говори за себе да све зна
сам показује колико не зна.

22. l\ада се говори о црквеним правили
ма и старјешинству, заповиједамо да света
црквена правила изложена и утврђена од
света четири Сабора имају чин закона, тј.
(Сабора) у Никеји гцје је било 318, у Кон
стантинграду гцјеје било 150 Светих Отаца,
првог у Ефесу гцје је било 200 Отаца и гдје
је био осуђен Несторије, као и у Халкидону
гдје је било 640 Отаца. Од ових Сабора до
кумента чувамо и заповиједамо преосвеш
теном папи Старога Рима први да буде, тј.
најстарији од свих епископа, а преблажени
епископ Константинграда, тј. Новога Рима
други по реду да буде, по преосвештеном
папи апостолског престола Старога Рима.

Ј Јови јс Рим дру, и по чину и части. О"1 оста
лих ла буде почаствованији епископ Првог
Јустинијана Грала" нашег отачества. и да
увијек има под својом управом епископе
области и све остало.

23. Заповиједа~, да се одсада и ово
поштује: нска се нс врши рушење или ~,а
какво кварење изглсла било ког здања. 0.1-

носно села, цркве или другог часног ,10:\Ја,

већ само ако јс потребно пут правити или
мост зидати, или буде потребно обновити
град тако да личи на првобитни, поменуто
дјело (се може) учинити црквама и другим
часним домовима,

24. \"мјесто застарјевања О.Ј. десет. ипи
двадесет, или тридесет година, и светим
црквама и другим часним ломовима само
проток од четрдесет година заповијеламо
да се може супротставити. Ово важи и кол
тражења оставе н насљеђа које је остављено
за благочестиве намјене,

25. flкo неко у завјештању напише ла се
сазида зграда часног молитвеног дома, тј.
црква, или странопријемница, ипи згра
да за убоге, или сиротиште. или болница
заповиједам да се, старањем богољубивог
епископа и кнеза те области, црква заврши
до истека пет година. Било да завјешталац
заповиједи одговарајућим страноприм
цима, или хранитељима убогих. или дру
гим сличним управитељима. било да так-

. .ву одлуку повјери својим насљедницима,
заповиједам да насљедници у сваком по
гледу учине како је написано, док ће епи
скоп тог Мјеста надгледати да ли се здање
добро гради, и ако нађе да су управитељи
неумјешни, има власт да без икаквог приго
вора постави друге, способније, на њихово

1јесто. Заповиједам да се преподобни епи-
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скоп стара да ес све такве побожне одлу
ке спроведу према жељи покојника, чак
11 ако нм јс од завјсшгаоца или дародавца
забраљено да имају удјсла у томе.

Ако 01111 којима јс заповијеђспо да то чине
(да спроведу вољу завјсштаоца), будући
једном II два пута опоменути пред људима
од стране епископа тог мјеста и његовог
економа, одуговлаче да заповијеђено из
врше, наређујем им да сав добитак који им
је остављен од завјештаоца предају препо
добном епископу тог мјеста, како би, узев
ши сваку имовину одвојену на неко побож-

. .но дјело, с приходом и прираштајем проте-
клог времена, као што рекосмо, и помену
ти добитак, завршио оно што завјешталац
заповиједи,

И сваки други (насљедник епископа) нека
има власт да врши такво потраживање, и да
се труди да се таква (завјештана) побожна
дјела обаве.

Ако насљедник који не изврши оно
благочестиво дјело које је остављено
(завјештањем) говори да остављено бо
гатство није довољно за извршење, овако

. .заповиједамо: сав дио КОЈИ Је њему одвојен,
и колико се нађе имовине остављене од
завјештаоца, старањем преподобног епи
скопа тога мјеста да се потроши на дјело за
које и би остављено.

26. flкo је остава" у питању, заповиједам
. . ,

да се приЈе навршења шест мјесеци од поЈаве
завјештања она (остава) преда на сваки на
чин онима којима је остављена, Ако се пре
корачи наведено вријеме а они који оставу
држе је не предају, приход, лихва и свака за
конита добит потраживаће се од часа када
је умро онај који је оставио оставу. Ако је
остава неком часном храму остављена, она

ес никако не смије продати. Ако ес мјеста
или људи којима јс заповијсђсио да то дају
налазе далеко, тада онима којима јс такво
нешто остављено треба, уз дио (имање) који
јс замјена за оставу, да ее исплати и добитак
са додатком не мањим од ЈСд11е четвртине
имања, и да се не оптерећује јавним дажби
нама. Ако је у питању њива или виноград
или неко друго такво мјесто, и ако зажеле
да га продају, да се не прихвати мања цијена
од збира тридесетпетогодишњег прихода за
такво мјесто, тако да се тај новац добијен
продајом утроши на корист раније помену
том часном дому којем је остављена (оста
ва).

27. Заповијест којој је почетак:
Нети цар Јустинијан, преосвећеном ар

хиепископу Мини.
Иако је оно што се односи на свете цркве

прописано у многим законима, потребити
су још и други, који се односе на дјела која
се јављају и која ће се јављати.

Многи стреме ка зидању светих цркава
имена свога ради, и тако када их сазидају
даље не брину да издвоје потребна сред
ства за трошкове освјетљења, односно за
уље и восак, и за храну оних који пребивају
у црквама, и све оно што је потребно за
свештену службу, већ их остављају као гола
здања, и потом или се урушавају, или су ли
шене сваке свештене службе.

Заповиједам, прије свега, да се нико
не усуди ни манастир, ни цркву, ни било
КОЈИ молитвени дом да почне градити, но
најприје да дође епископ богочуваног гра
да, и на том мјесту изврши молитву, и крст
постави пред свим људима, образује тамо
црквену општину и свима о томе јавно са
општи. И нико другачије да не почне од

темеља цркву градити, прије не, о што раз
говара с епископом тога града, и ла одре
ди обим свог имаља који xohe издвојити
за уље, восак, и свако освјетљавање цркве,
и за свештену службу, и за различито
одржавање светога храма, и за храну оних
који му служе.

А1<0 неко нема довољно (средстава) за
све то, а жели да га људи по имену називају
као градитеља цркава онда, како су многе
цркве по свим областима и у цијелом Цар
ском Граду у опасности да се уруше од ста
рости, ако су неке од њих и мале, али су
љепше украшене од великих, он треба једну
од таквих цркава да узме, ту грађевину да
обнови, и за то да има сагласност богочу
ваног епископа правовјерних.

28. () управитељима, и о старјешинству,
и о различитим главама које се тичу све
тих цркава и других часних домова већ смо
нешто ставили у закон. Сада оно што је
раније разним заповијестима установљено
о преподобним епископима, и о клирици
ма, и о монасима, с одговарајућим исправ
кама, намјеравамо да обухватимо једним
законом.

Заповиједамо, кад год се јави потреба да
се постави епископ, клирици и прваци тога
града да донесу одлуку о избору три лица,
Стојећи пред светим Јеванђељем, заклињу
се у одговорност својих душа да их нису из
абрали ради неког примљеног или обећаног
дара, већ знајући их да припадају правој и
саборној вјери и да су чистог живота, и да су
добро писмени, да немају ни жене ни дј ецу,
но ако је неко и имао прије жену, она је била
прва и једина и дозвољена законом и свеш
теним правилима, да није ни савјетник ни
чиновник, или ако јесте савјетник или чи-

новник, да је провео 11е мање 0,1 15 голина у
монашком животу. и да изабрано лице није
млађе од 35 година, всh да у зрелијим голи
нама буде пос, ављсн, да нс навуче невољу
на онога који га је поставио. Онај који ес
тако ослободио од Савјета, једну четврти
ну свог имања да задржи за есбе. а остало
Савјету или за јавне дажбине да остави.

Дајем овлашћење онима који одлучују
и врше избор, ако неког свјетовног човјека
изузев савјетника и чиновника сматрају
достојним (епископства). 110 друга двојица
да су клирици или монаси, да (поменутог)
прикључе њима и тако изаберу. Након што
буде прибројан клирицима и са клирици
ма проведе три мјесеца навикавши се на
света правила и црквене службе. нека буле
постављен.

29. \'" случају да се не нађу три лица, тј.
човјека како би требало за избор (епископа),
онда треба између два или о једном лицу
донијети одлуку и извршити избор. Такав
да има сва напријед речена свједочанства.

30. flкo они који су .ЈУ'.,КНН да донесу од
луку о избору то не изврше за шест мјесеци,
тада невољу на своју душу примају. Онај
који има надлежност да постави епископа,
ако га постави противно напријед реченом
указу, такав да се одлучи на Једну годину,
а његова Црква овлашћена је да управља
његовим имањем. Постављени да се из
вргне.

31. flкo неко почне оптуживати оно
га који је изабран. нека се одложи његово
постављење, тј. нека се сачека. Уколи
ко се пронађе кривица нека се забрани
(постављење). Ако се нађе да није крив.
тада нека се постави. Тужилац ако не дока
же кривицу. или ако повуче оптужбе које је
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износио, нска ес прогна 11з области у којој
Ж/1811.

32. :1а 0110 што ес по обичају дајс
дозвољавамо да само епископи који ес
постављају дају оно што јс у овом зако-
11у прописано. Заповиједамо архиепи
скопима II патријарсима, и папи Старог
Рима 11 патријарху Константинова Града, и
александријском и Божјег града Антиохије
11 јерусалимском, ако је обичај да еписко-

. .пн или клирици за своје постављење дају
двадесет литри перпера, или мање, нека
дају само онолико колико обичај налаже.
А ако се давало више од овог закона, онда
да се ништа више од двадесет литри перпе
ра не даје. Они које поставља митрополит
11 патријарх, ако годишњи приход цркве за
коју се постављају није мањи од ЗО литри
перпера, за поставење на пријесто дају l ОО
перпера, (и) писару онога који поставља и
осталим који му служе и примају по обичају
лаје се ЗОО перпера. Ако црквени приход
у току године буде мањи од ЗО литри пер
пера. али не мањи од l О литри перпера, за
постављење дају 1 ОО перпера, а свим оста
лим који примају по обичају 200 перпера.
Ако приход буде мањи од 1 О литри перпера,
али не мањи од 5 литри, онда треба давати
за постављење 50, а свима који по обичају
примају 70 перпера. Ако је приход мањи од
5 али не мањи од 3, онда за устоличење на
престо давати 18, а свим осталим који по
обичају примају 24 перпера. Уколико цркве
ни приход буде мањи од три, али не мањи
од двије литре перпера, дати за устоличење
на престолу 12. а свим осталим 16 перпера.
Епископу чија Црква има приход мањи од
двије литре перпера не допуштам да ишта

. .
даје ни за устоличење на пријесто, ни за

било који други обичај.
0110 што примају старији презвитери и

старији ђакони епископа који поставља,
нека раздијеле онима који 110 обичају
примаЈу.

33. flкo се деси да јс постављени епи
скоп још под влашћу својих родитеља, од
момента постављења нека је својевластан.
Епископима и монасима не дозвољавам да
буду хранитељи" или старатељи било ком
лицу.

34. Презвитерима и ђаконима и ипо
ђаконима дозвољавам, ако се позивају у
хранитељство или старатељство о дјеци на
основу законског сродства, да такву службу
приме, ако унутар рока од четири мјесеца
рачунајући од кад их је позвао надлежни
судија, писмено изјаве да својом вољом
прихватају такву службу. Послије тога нека
се не разматра да прихвате старање о не
ком.

35. Но, не допуштамо ни да епископ
или економ, или други клирик било кога
степена, или монах, ни у своје име ни у
(име) цркве или манастира, уђе у (ред)
извршитеља јавних дугова, или најамника
дажбина, туђих зграда и имања, надзорни
ка домова, или судских изасланика или за
ступника у таквим .цјелима.

Ако се у близини цркава или манастира
налазе неке зграде, или имања, или мјеста,
па они који управљају тим часним домови
ма пожеле да нешто од тога узму у најам
или закуп, тада сви клирици и монаси, или
на расправи или писменим изјашњавањем о
.цјелу, треба да изјаве да су сагласни како ће
им то бити на корист. Такође, овлашћујем и
све цркве да једне другима дају у најам и у
закуп. И клирици исто тако могу имовину

својих цркава ;щ лају у најам по вољи епи
скопа или економа. Изузета су лина којима
јс то другим закопима забраљено чинит и.

36. 11 икоме од властеле не приличи да
принуђава богољубивс епископе и игумане
да на суд дођу како би свједочили о нече
му, већ судија нска пошаље епископу неко
га од оних који му служе, да пред светим
Јеванђељем како доликује свештеницима,
кажу што знају. Но, ни за имовинске, одно
сно новчане, нити за кривичне случајеве,
не допуштамо да буде принуђен доћи или
стати (пред властелина) без наредбе царе
ве, но властелина који се дрзнуо писмено
или усмено да ово нареди, пошто му се
скине појас, односно пошто му се одузме
војнички чин, мукама казнити и у заточење
послати.

37. Забрањујемо преподобним епископи
ма, презвитерима, ђаконима, ипођаконима,
чтецима II свима другима који су у побож
ном чину или образу да играју тавлије, или
да с онима који играју буду ортаци или по
сматрачи, или у било које позориште да иду
да би гледали. Ако се неко од њих огријеши
о ово, заповиједам да му се забрани свака
благовјерна служба и да буде уведен у ма
настир.

38. Ни једнога епископа не присиљавати
да отпусти из клира било ког клирика који
Је под њим.

39. ◊вим епископима и презвитерима
забрањујемо да одлучују некога од свете
заједнице прије него што се покаже криви
ца због које црквена правила заповиједају
да се то чини. Ако неко мимо ове забране
некога одлучи од свете заједнице, тај ће, као
неправедно одлучен од заједнице, бити од
већег светитеља66 разријешен од одлучења,

н удостојити ес ·1ајс.:,1тщс. О11ај који га јс
оллучио бсз разлог а, биће оляучсн о;( стра
не епископа пол којим јс 11а вријеме које он
1-1а1Је да јс потребно.

40. епископ нетреба да некога туче СВОЈ 11\f

рукама, јер 10 11е доликује архијерејима.
41. fl ко јс нски епископ по црквеним

правилима извргнут 111 епископства, па
се дрзне да ес поново лигнс на престо са
кога је свргнут, или остави мјесто у коме

му је 11аре1Јс110 да пребива, заповиједам ,1а
се такав преда у манастир који јс у другој
области, да би оно што је у епископству
погријешио, боравећи у манастиру испра
вио.

42. Не дозвољавамо ла се клирици
другачије постављају већ само ако су добро
описмењени. 11 правовјерни, и имају живот
чист, и имају брак којн није забрањен зако
ном и божанственим правилима.

43. Не допуштамо да презвитер буле
млађи од 30 година. а ђакон и ипођакон нека
нису млађи 0,125 година. Чтец не смије има
ти мање од осам година. Ђаконисе у свету
цркву не постављати ако су млађе од 40 или
ако су приступале пругом браку.

44. flкo се у вријеме постављења клири
ка у неки чин појаве оптужбе у вези са њим,
нека све буде по поретку онако како је већ
прописано у вези са постављењем еписко
па.

45. Не постављати неожењеног ђакона,
осим ако претходно изјави да може
живјети чисто без законите жене. У току
постављења, онај који поставља нс може
заповиједити ђакону 11л11 ипођакону да
послије рукоположења узме жену. Ако се то
догоди, епископ који јс то заповиједио да се
из епископства извргне.
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46. ftкo се презвитер. ђакон или ипођакон
којн јс постављен опет ожени, нека ес из
вргне 113 клира и са својом имовином буде
предат савјету града у коме је био клирик
односно прибројан људима који дају по
рез.

47. Пи савјетници, ни редници не могу
бити клирици, да не би због тога била нека
поруга на часни клир. Ако се такви људи
уведу у клир, као да и нису постављени и
да се поново устроје у свој сталеж. Ипак,
ако неко у монашком животу, како доликује,
проведе не мање од 15 година, заповиједам
да се такви рукополажу, тако да савјетници
дају законски дио Савјету и јавној ризни
ци.

48. flкo чтец узме другу жену, или узме
удовицу као своју прву жену, или ону која
је од мужа отпуштена, или законом и свеш
теним правилима забрањену, такав нека се
не уводи у други црквени чин. Ако уђе у
било који виши чин, нека се извргне и нека
остане у првом.

49. f!ко клирик у било ком чину, или
управитељ било ког часног мјеста, или
прије постављења, или прије него му је
повјерено управљање или старање, или по
томе жели нешто од свога имања приложи
ти Цркви или мјесту над којим је управу
или старање узео на себе, не само да им то
не забрањујемо, већ им чак заповиједамо
да тако чине за спасење своје душе. Једино
забрањујемо да се даје појединцима, а не
(забрањујемо) оно што се прилаже светим
црквама или другим часним домовима.

50. flкo се роб са знањем и непротивље
њем свога господара приброји у клир, од
часа када је прибројан нека буде слободан
и благородан. Ако постављење буде без
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знаља његовог господара, господар треба
да прије истека једне године докаже љегов
положај, и да свог роба поново прими. Ако
роб, са знаљем или незнањем свога го
сподара, буде примљен у клир у било који
црквени чин, и напусти црквену службу и
пређе у свјетовни живот, свом господару на
служење предан нека буде.

51. ihудима који су уврштени међу оне
који дају порез допуштамо да, у насељима
у којима су уврштени, постају клирици и
без воље господара. Такође, након што по
стану клирици, треба да испуњавају нало
жени им рад и обрађивање земље.

52. Презвитере, и ђаконе, и ипођаконе,
и чтеце и појце, њих све клирицима нази
вамо, и имовину којим год начином да им
је у власништво припала, заповиједам да
је имају под својом влашћу, слично како је
у грађанским стварима, и њу да дарују на
основу закона и да је могу завјештати, чак
и ако су под родитељском влашћу. Такође,
њихова дјеца ако је имају, или ако је немају
онда њихови родитељи, примају законски
дио.

53. Благовјерни презвитери и ђакони,
ако се испостави да су лажно свједочили
у грађанским спору, довољно је да умјесто
мучења буду одлучени три године од Бо
жанствене службе и да буду предани у ма
настир.

Ако су у кривичном спору лажно
свједочили, заповиједамо најприје да буду
лишени чина, а онда кажњени мукама
предвиђеним законом. Остали, који су у
другим црквеним чиновима, ако дају лаж
но свједочанство у било којој ствари, или
у грађанској или у кривичној, то јест буду
разобличени, не само из клира и црквеног

чина да се извргну него заповиједам да ес и
мукама казне.

54. \fколико нско има нску оптужбу на
клирика, монаха, ђаконису или испосни
цу, 11е1<а то прво каже преподобном еписко
пу под којим јс неко од споменутих, и он
ће о ствари која је међу њима да пресуди.
Ако се оба парничара примире, властелин
тог мјеста нека пресуду потврди. Ако неки
од парничара у року од десет дана почне
приговарати пресуди, нека властелин тога
мјеста испита ту ствар, и ако се нађе да је
пресуда била исправна, својом пресудом
такву пресуду да потврди и тиме оконча
суђење. Не треба таква ствар, која је други
пут суђена, опет на суд да се износи.

55. fiкo пресуда тог властелина буде про
тивна пресуди богочуваног епископа, онда
Је против властелинове пресуде надлежан
да одлучује сабор градских судија, и нека
га по закону обавијести и испита. Ако по
царској или властелинској наредби епископ
суди између било којих лица, нека сабор
(градских судија) обавијести цара или оно
га који је њему (епископу) послао тужбу,
Ако се било које од претходно наведених
богобојажљивих лица, тј. клирик, или мо
нах, или ђакониса, или испосница терети
за кривично (дј ело), и ако епископ опту
жи некога те се тако дође до истине, тај да
се од части, тј. од чина свога извргне по
црквеним правилима, и тада ће му (еписко
пу) одговарајући судија, тј. властелин гра
да помоћи и по закону спровести суђење и
привести га крају. Ако тужилац претходно
приступи градском властелину, и криви
ца законском истрагом може да се докаже,
тада се епископу тога мјеста објављује за
писник, и ако се установи и покаже даје по-

чинио кривице које се износе против њега,
нска га епископ по правилима одлучи од ча
сти, тј. од чина у коче јс, а судије ће изрећи
одговарајућу казну према закону, Ако епи
скоп сматра да је суд донио неправедну од
луку, тада треба да сачека и нс лишава •1а
сти оптужено лице. Такође, такво лице да
буде под заштитом закона, тако .1а нас о том
случају обавијесте и епископ, с једне стра
не, и судије, с друге стране, да бисмо ми.
упознавши се с тим, могли заповиједити
онако како сматрамо (,1а треба). Ако неко
због грађанског случаја с неким 0,1 раније
наведених лица има спор, и епископ касни
да између њих пресуди, онда тужилац има
право да дође градском властелину. Такође,
оптужено лице да се ничим не принуђава
да даје јемство, већ само нека да исказ без
заклетве с обећањем свог имања.

Ако неко због кривичног случаја оптужи
некога од претходно речених лица, оптуже
но лице да буде под заштитом закона.

56. flкo буде ријеч о црквеним стварима.
градске власти о томе нека не расправљају
него епископ нека суди по свештеним пра
вилима.

57. flкo неки преподобни епископи ис
тог сабора, то јест из једне области, имају
неки спор један са другим, или због цркве
них мјеста или због неких других ствари
најприје њихов митрополит са другим епи
скопима свог сабора такву ствар да суди,
те ако оба парничара не прихвате како је
пресуђено, тада преблажени патријарх те
управе међу њима да пресуди, и тако да
заповиједи како то одговара према цркве
ним правилима и закону. Ни један парни
чар не може његовој пресуди приговорити.

58. flкo клирик или неко друrи има тужбу
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на епископа, прво нека преподобни митро
полит те области по свештеним правилима
и према нашем закону такву ствар пресуди.
Ако се неко пожали на 0110 што је пресуђено
епископу, о ствари нека се обавијести пре
блажени патријарх који ће ту ствар окончати
на одговарајући начин. Ако на митрополи
та има нешто епископ или клирик или неко,
патријарх који том облашћу управља на
сличан начни ствар да суди, За све оптужбе
епископима може судити митрополит чијој
области припадају, или патријарх, или неке
друге судије.

59. llи једно јемство и ни један исказ са
заклетвом од оних који управљају да не
буде изнуђиван. Такође, и они нека се по
труде да се ослободе оптужби наведених
против њих.

60. Није дозвољено економу или
старатељу домова за убоге, или старатељу
о болнима, или било коме управнику час
них домова КОЈИ своме епископу полаже ра-

. .чуне, да прије провјере ствари и намирења
дуга одбјегне од свог епископа и одлази
пред друге судове.

61. Љш неко од црквеника67 који је при
мио неку такву повјерену му управу умре
прије полагања рачуна и измирења дугова,
заповиједамо да његови насљедници, по
истом поретку, буду обавезани провјером
рачуна.

62. \'"колико се неки епископ или клирик
из било које области нађе у Константингра
ду, и неко хоће против њега тужбу да подне
се, ако је почетак ствари у области (из које
је епископ), тамо треба и да се заврши. Ако
. . .
ЈОШ НИЈе започето, Једино преславни епар-
си источних судова, или судије које смо ми
одредили да одговоре онима који су тужбу

подпијсли,
63. l1лаговјер1-1и изасланици било које

Свете Цркве који се налазе у царствујућем
граду, а које су послали њихови епископи
преблаженим патријарсима или митропо
литима, ни за своје епископе, ни за цркве
не ствари, ни за јавни, ии за обични дуг,
никаквој оптужби или потраживању нека
не буду изложени, ако немају заповијест од
СВОЈИХ епископа или економа да се с неким
туже или суде. Тада, једино онима који су
од њих тужени дајем овлашћење да против
њих изнесу неку тужбу на (њихову) цркву

. .или епископа, ако ЈС имаЈу.
Ако у вријеме док врше изасланство себе

учине кривим за неке ствари или ,цјела, нека
буду изложени и ономе што се односи на те
спорове и пресуде.

64. flкo епископи или клирици као иза
сланици града, или своје Цркве у Цари
град, или на било које друго мјесто дођу,
заповиједамо да им се не стварају никакве
непријатности ни узнемиравања од било
кога, но они који их сматрају за криве могу
их позвати на суд када се ови врате у своју
област, с тим да они који их сматрају за кри
ве не просуђују о посљедицама протицања
времена, јер се не рачуна вријеме проведе
но у одсуству (ван своје области).

65. flкo се појави случај да се опомена или
позив на суд достави за било који грађански
спор, било за јавни или лични, клирику или
монаху или монахињи било ког манастира,
чак и женскога, заповиједам да се опоме
на или позив на суд изврши без увреда и
са одговарајућим уважавањем. Монахиње
и испоснице из манастира не изводити, већ
да истакну за себе заступника који ће одго
варати о ствари.

66. iИонаси треба сами, или путем 'За
ступника да обављају своја или манастир
ска суђеља. Када се сазна да су ово прссту
пили или судија или онај који позива, онда
се судији одузима појас, то јест бива лишен
чина, и бива кажњен са пет литри злата од
стране узвишеног извршитеља царских
дажбина, а онај који позива, уз три литре
злата треба и мучење поднијети, а онда
бити послан у заточење, Ако влаетелин
неће да брзо изврши казну, нека нае епи
скоп обавијести,

67. Не дозвољавамо ни једном лицу увр
штеном у било који црквени чин, а уз њих
и ђакониси, и монаху, и монахињи, и ис
посници да за сваку оптужбу или кривичну
или грађанску, без обзира колика имје имо
вина, дају клирику или неком ко је у војску
стављен, а који опомиње или позива на суд
у Цариград, или у област у којој живе, да
ономе који позива на име труда дају више
од четири стамена.

68. flкo је нашом заповијешћу, или вла
стелинском, или преблаженог патријарха
послат (судски позивар) у другу област да
неког од раније наведених лица позове на
суд, или однесе опомену, нека не узима (од
њих) више од једног перпера.

69 .1f случају да многи заједну исту тужбу
треба да опомену или позову на суд неког од
претходно наведених лица, заповиједамо да
се само једном човјеку даје за труд свих.

70. tпископ због ствари своје Цркве
не треба да доживи никакву штету нити
узнемиравање. Ако због личних ствари
буде опоменут или позван, за труд оно
ме који га позива нека да. Оптужбе које су
против цркава преузимају економи или они
који су постављени за то. Ко се дрзне да
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више од напријед навслсног тражи, да буде
присиљен ла оно што јс узео врати у дво
струком износу 01ю:-.1е 0.1 кога јс узео. Ако
је војник да му се скине појас, тј, да му се
одузме војинство, а ако је клирик из К,1Ира
да се извргне.

71. Еоји су уврштени у клир и немају
жену, по правилима забрањујемо да у
својим домовима имају туђу жену, осим
мајке, кћери, сестре и других лица која
не изазивају никакво подозрење. Уколико
неко прекрши ову заповијест и има жену
у свом дому која код других може изазвати
подозрење, па једном или два пута 0,1 стра
не свога епископа или својих клирика буде
опоменут да са таквом женом не живи. и не
жели ону жену отјерати из свог дома, или
ако се јави тужилац и покаже се да нечи
сто са том женом живи, тада нека га епи
екоп, према црквеним правилима, извргне

, ,

из клира и градском савјету града у коме Је
био клирик нека буде предат. тј. нека пређе
међу људе који дају данак.

72. 6пископу не допуштамо ни једну
жену да има у дому свом. Ако се покаже
да се овога никако не придржава, нека буде
извргнут из епископства.

73. Не допуштамо да ђаконисе ни на
који начин живе са мушкарцима у једном
дому, јер од тога расте подозрење на нечист
живот, Ако се (она) овога не придржава,
презвитер коме је подређена нека је опо
мене да таквог мушкарца истјера из куће.
Ако одуговлачи и не исјера га, да буде ли
шена црквене службе и примања, и у ма
настир предана и тамо све вријеме свога
живота нека проведе. Ако има дјецу, њено
имање нека се подијели између ње и њи
према броју лица. Онај дио који њој припада
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узима манастир да јс храни. Уколико нема
дјеце, све њено богатство да се подијели на
равне дијелове манастиру у КОЈИ ЈС дата и
цркви у којој је најприје уврштена била.

74. f1ко неко, ушавши у цркву у току
вршења Божанске тајне или других светих
служби. нанесе увреду епископу или клири
цима или другим црквеним служитељима,
заповиједамо да се такав казни мучењем и
у заточење пошаље. Ако неко и Божанске
тајне и божанску службу омете, да му се
иачем глава одсјече. Заповиједамо не само

грађанској већ и војној властели да тако
кажњава.

75. Gвим обичним људима заповиједам
да без преподобног епископа тог мјеста и
побожних клирика који су под њим сами
са крстовима не излазе. Каква је то служба
или молебан у којој нема презвитера?!

76. Остало нам је још да уредимо о час
ним манастирима и богобојажљивим кли
рицима и монасима.

Заповиједам да игумана или архиман
дрита у сваком манастиру постављају не
само према чину монашком или по старје
шинству, већ кога монаси или угледнији
изаберу не због нечег другог, већ због праве
вјере и цјеломудрена живота, и достојног
управљања, и да може монашко искуство и
сав манастирски поредак долично чувати.
Таквога да епископ дотичне области поста
ви. Тако заповиједам и женским манасти
рима и онима који у уздржању бивају.

77. flкo неко жели ступити у монашки
. .живот, заповиједам да ако Је познато да

ниједном реду људском68 није потчињен,
игуман тог манастира када хоће нека му да
образ, односно постриже га. Ако није по
знато да ли је потчињен неком реду, три го-

дине да нс прими монашки образ, па ако га
до окончања три године нико нс затражи и
покаже се достојан, нека ес удостоји мо
нашког образа.

78. f1ко неко на име вјенчања, или
порођаја, или мираза ради, или вјенчаног
дара да нешто или остави својој дјеци, или
неком другом лицу, насљедство или дар,
или испрва им то просто оставивши опте
рети их управљањем, или остављањем
под једним од претходно речених видова,
заповиједам да ако тако обавезани младићи
или дјевојке оду у манастир, или младићи
постану клирици, или дјевојке ђаконисе
или испоснице буду, таква расподјела буде
неважећа и као непостојећа. Овом помоћу
клирици и ђаконисе нека се наслађују. Ако
до краја њиховог живота дотекне и имање
дато им или остављено под тим видом, оно
се за благочестиве потребе или раздаје или
оставља.

О тим лицима, тј. о младићима и
дјевојкама који уђу у манастире или ис
посничке насеобине, и потом оставе так
во цјеломудрено живљење, заповиједамо
да оно што им је на наведени начин дато
или остављено, уз осталу њихову имовину,
узме манастир или испосничка насеобина у
коју најприје дођоше. Ако су поменута лица
претходно раздала све за ослобођење зато
чених или за храну убогим, не дозвољавам
да се ни од кога од њих то потражује.

79. 1fколико жена или мушкарац изаберу
монашки живот, заповиједам да свој име
так манастиру оставе.

80. flкo такволице има .цј ецу, и не завјешта
да им се да што доликује прије него што оде
у манастир, треба да и након доласка у ма
настир своје имање својој дјеци раздијели.

Такође, да ни једном од дјеце не умањи за
конити дио. Дио који нс да дјеци нска при
падне манастиру. Ако све своје имање хоће
једнако са дјсцом да раздијели, нска себе
приброји дјсци и један дио, свакако, себи
задржи, а он нека припадне манастиру. Ако
пребивајући у манастиру, сконча прије но
раздијели дјеци своје имање, цјеца нека
узму законити дио, а остатак имања мана
стиру да припадне.

81. flкo је између неких заручење
обављено по закону, и заручник оде у мана
стир, нека узме за заручење дате залоге. Ако
заручница изабере монашки живот, исто да
учини. Обоје се ослобађају казне.

Ако по сједињењу у брак или само муж,
или само жена оде у манастир, нека се брак
разријеши без кривице за развод.

Када лице које оде у манастир прихвати
монашки живот, ако је муж нека врати жени
мираз, и ако је узео од ње и нешто друго, а
уз то од брачног дара онолики дио колики
је по кончини мужа требало да припадне
жени, према уговору који у заручном пис
му пише.

Ако је жена та која одлази у манастир, на
исти начин муж да раздијели брачни дар,
и одговарајући дио мираза. Остатак мираза
и нешто друго од жениног имања што се у
њега нађе, заповиједам да се њој да.

Ако обоје изаберу монашки живот,
заповиједам да уговор о миразу буде
неважећи. Муж нека раздијели брачни дар,
и жена да прими свој мираз или друго не
што што је мужу дала.

Ако нађу за прилично, или заручник за
ручници, или заручница заручнику, или
муж жени, или жена мужу могу даровати
нешто или отписати.
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82. 11 и јслпима на вољу не дозвољавам:
11и родитељима да дјецу, 11ип1 лјеци ,1а
родитеље, који остављају свјетовни живот,
као незахвални лише свог насљеђа збот не
ког прсгрјешсња које је било прије монаш
ког живота.

83. Забрањујем родитељима .1а своју
дјецу која су изабрала монашки живот ю
воде из часних манастира.

84. flкo монах оставивши свој мана
стир у други дође, и ако је неку имовину
заимао у вријеме у које 11з манастира изађе.
заповиједамо да први манастир. у који нај
прије бијаше дошао, то имање узме.

Ако пређе у свјетовно живљење. нска
. .

га епископ и властелин тог мјеста предају
у манастир, и имовину која се затекне кол
њега нека дају у манастир у који буде пре
дан. Ако опет остави манастир. тала власте
лин те области у којој се обрео да га узме 11

приброји људима који су пол њим.
85. flкo неко отме, или блуд изврши. или

оскврни монахињу. или испосницу. или
ђаконису, или било коју другу жену која по
божан живот или владање има, имање так
вога, и оних који су помогли то оскврњење
заповиједам нека се да светом мјесту у коме
је та жена живјела. Нека преподобни епи-

. .
скоп тог мјеста, 11 економ његов. 11 ЈОШ вла-
стелин те области и бољари који су под њим
тако нешто казне. Онима који су се дрзну
ли то учинити и онима КОЈИ су ИМ помогли
треба мачем главе одсјећи. Жену са имови
ном њеном треба у манастир предати. Ако
је у питању ђакониса, 11 од законитог мужа
дјецу има, законити дио цјеци нека да.

86. flкo до истека године након што се
сазна за то нечисто дјело, њихова имовина
не буде дата часним домовима, заповијед:
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извршитељу царских дажбина наших људи,
дп на сваки 11atJ1111 ову у пашу ризницу по
ложи. Властслину тог мјеста. који се није
побринуо да такво имање да часним домо
вима, треба одузстп појас, то јест лишити

га достојанства, 11 уз то извршитељ јавних
царских дажбипа пет литри злата да узме
од њега.

87. Gв11ма у исто вријеме забрањујемо да
причињавају тешкоће образу монашком: ни
монаху. ни монахињи, ни испосници. нити
да се на било који начин изругују црквеном
устројству. Ако се неко дрзне да то чини,
поднијећс тјелесно мучење и бити предат
у заточење. Уређујем да тако чине не само
епископи у мјестима. но и градски и војни
властелини,

Твојој узвишености заповиједамо да оно
што Је овим законом новоустановљено чу
ваш у свим будућим љетима, и да будеш
узрок .цјелотворности (онога) што наше
човјекољубље заповиједи, да уредиш да се
свуда чува и допре до ума свима КОЈИ су у
царском граду.

Прнвата су она која царству посебно
. .припадају, а друга су народна, која су под

старјешином благајни за народне потребе.
Благајне су двије: народна, и посебна цар
ска.

Двије су царске ризнице: посебно самога
царства и њена благајна, а друга је народна
и она се латинским језиком каже фиск,

•
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Два гласа дођоше до ушију царства мога,
преосвештени владико. (Први), да неки до
лазе Великој и Божанственој цркви Божје
Ријечи Премудрости (тј. Светој Софији),
узвикујући о слободи, и под изговором
ослобођења род (слободних) стварају (гово
ре да су рођени од слободних родитеља, од
носно од Бугара или од неких сличних које
наши грађани не узимаше у ропство). (Они)
бивају задржани ради доказивања тога што
говоре, и након што покажу свједоке којима
се не може приговорити, њихови господа
ри желе да своје свједоке ставе насупрот
њима, и тако они који притичу, тј. који се
ослобађају, немају могућности да остану
до краја оправдавања на суђењу, те удио
ропства опет пада на њих.

- И (други), како за наше грађане за
закључење брака бивају бесједе и сједи
њење, овима не следује молитвословље,
будући да се њихови господари плаше да
у брак с молитвословљем удружују роба с
робињом, како се отада не би отпустили на
слободу,

РазрЈШЈ(ЉL
Срећно постигавши да изнађе одго

варајуће рјешење за обоје, с пажњом из-

ложи тим поводом ону заповијест, којом
заповиједа:

Ако робови изјављују да су слободни
нсћс се одржати свједочење постављено
против њих, нити ће се 1а њега уопште
наћи мјеста у било ком градском или цркве
ном суду, 110 једино да они који их повла
че донесу писмене доказе. И ако робови
имају свједоке законом прихватљиве и не
склоне клеветању, спор ће се разријешити
када се свједоци закуну. Но, ни против
љихових свједока нска њихови господа
ри нс постављају друге (свједоке), како не
будући једнаки на многим суђењима. не
611 постали узрок штете слабијим. Но, као
што законодавство блаженог цара Василија
о земљорадницима, када немоћни имају
свјсдокс, не допушта силнима да поставе
друге свједоке против њих, тако и овдје ако
робови ћуте прије суда, господари имају
од свједока оснажење, и само та тужба од
њихових свједока се држи. Робовима који
су повлачени (позвани на суд) никако се
не забраљује да против тих поставе своје
свједоке (када против оних који су у закони
том поступку ослобођења поставе свједоке
они који их вуку у ропство). Ова заповијест
дарује помоћ слабим и немоћним, а није из
ложена ради силних, и да би их још осна
жила.

Додаје се и да молитвословље, тј молит
ве заручења и вјенчања, не само слобод
ним већ и робовима треба држати. И одса
да нека не буде другачије, ни да се зове за
конитим браком и достојним хришћанског
устројства, ако оне који се сједињују, тј. же
ника и невјесту, молитве не свежу у љубав.

Зло ће настати (ако) сви ми хришћани
. . . .
Једну вјеру држимо, и исповиједамо Једно

крштење којим Богу привслсни 611с,ю. и
у Љегово спасење ес надамо сви ми који
вјсрујсмо, а полмсћсмо некима мисао како
су робови мало од добра олступили. И сло
бодни. дакле. који се удружују у брак јс.:.1110
с другим, најприје ес божанствсном молит-
вом свезују; робови бивају одстрањени 0,1

добра и не примају Бога у благосиљању
сједињења. Или се боји господар њихов ,1а
ће, ако приме Бога у благосиљању, њему
бити учињена неправда у госполарсњу, ,1а
ћс бити лишен власти над њима? Ако се
држи да јс тако. треба се бојати и светог
крштења, како робови не би били отуђени
од својих господара! Но. и Причешћа са
мим пречистим Тајнама, како не били због
њих отуђени од својих господара! И отада
се узима од робова велико и часно име Бо
жанске вјере, и људи ће постати робови не
само људима, већ и човјекоубици. С њима
ће несрећу претрпјети и њихови господа
ри, (који) страхом од лишавања служења
људског. изабраше да туђи булу слави
Божјој. Но ни ово није праведно мишљење
и молитве заручења и вјенчања неопходно
је потребно вршити и нџ робовима, и (то)
доликује хришћанском уређењу. Ионако је
међу људима познат различит удио госпо
дара и роба. што наши грађани прихвати
ше, и што приличи примјењивати на њих.

Један је Господ свима, једна вјера, и једно
крштење. Не знамо да постоји разлика у
вјери за роба и господара. јер сви смо ро
бови Ономе Који нас је из ропства избавио
Божанском и животворном крвљу која је из
Њега истекла.

И будући да ово тако добро и корис
но бијаше заповијеђено, твојој великој
светости предстоји да ово јавно изло-

244 245



жиш свуда (11) свим светим црквама. тако
да њихове старјсцшнс тако провјеравају
1а ослобођење, не дозвољавајући да про-
11ш робовских свједока њихови господари
постављају своје свједоке.

11 нека објаве свим крајевима којн су под
њ11ма:укол11кобезсвсште1111хмол11тавасвоје
робове удруже ради брачног сједињења. не
закључују 11м богољубив брак већ утврђују
блудничко смјешање. Које не сједини Бог,
призиван свештеним молитвама, сви такви
се нп гријех састају. И тамо гдје ово буде
слушано. ако отада неко тако учини, нека
знају господари, да се неће показати криви
само Божанственој обавијести, већ ће им и
робовн бити отуђени, будући да ће бити пре
ведени у слободне. Доликовало им је према
Божјем закону приводити своје робове на
брачно сједињење, и имати власт над њима
без недостатка - ако ово не учине, праведно
ће на себе навући губљење господарства.

Ову заповијест дужност је не само у
свим црквама објавити, но и у градске су
дове доставити. Нека буде предана и у свим
областима под влашћу кнежева, како би сви
имали знање онога што Је од нас праведно
заповијеђено.

Будући да према нашој заповијести већ
пристигоше и бракови склопљени међу
онима који имају ропски удио, и бракови
према првом - неприличном, и до данас
преосталом - обичају застарјеше, треба и
над таквима извршити свештене молитве.
Да ради њих, ако и накнадно бише (молит
ве), имају часно старање горе речених, које
су дужни спроводити и за такве бракове.

Мјесеца марта, индикта трећег, црвеним
словима царства мога, и воштаним обич
ним печатом запечати се.
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Древно и старо законодавство поставило
је заповијести о заручењу и браку на велику
удаљеност, већу од онога што је између, као
што прича о Фризима и Мисима говори."

За вријеме блаженог патријарха Јована,
коме је надимак Ксифилин, саборним
разматрањем настао је спис који то што јс
тако удаљено показује сједињено у једно, а
за који налазимо да гаје и увијек помињани
међу царевима Никифор, коме је надимак
Вотанијат, потврдио писаном повељом и
златним печатом. И отуда оно што о бра
ку заповиједи Саборни свитак, то одлучно
о заручењу њему објављује: двојици браће
не допушта да заруче двије прве братуче
де, Ако велики човјек приступи ствари без
испитивања, и умом никако не буде могао
достићи саборно расуђивање, неразумно
ће лутати, не могући утврдити: када је ис
тинско заручење, и како ће имати већу сна
гу, сматрајући гцје-гдје своје лакомислено
схватање за црквену објаву.

Наше царско благочешће, умјешније се
прихвативши разматрања и домишљања,
испитавши добро и поуздано као што при
личи, ово постављајући на мјесто оног, нађе
овим узакоњењем жељено рјешење.

Будући да Стари закон говори о заручењу
једино као о вољи оних који се договарају,
и ништа више од тога, не испитујући (о)
завјету или запису који му посљедује и о
заручењу:

Ми Божјом благодаћу желимо да живот
не ствари изађу на љепше, чак и светије

узрастање, и од сада нс само да брак, већ нека
и то заручење има на себи извршено свето
благосиљање, (као) и вријеме установљено
Новом заповијешћу премудрог цара Леона
које је изложено о првом привођењу оних
који се сједињују (тј, о мушком полу 15
година да би се женио, женском полу 13
година да би се удавала; ово вријеме и за
брачни саживот довољно је имати наврше
но, сматрао је Стари закон). У складу са
тим намјерисмо овом заповијешћу чврсто
одредити да истинско заручење и по све
му једнако снажно са браком буде (пре
ма објави Саборне заповијести) уколико и
вријеме које законодавство цара Леона по
стави имаше цијело на себи, и затим позна
ше свештено благосиљање, и над њима тре
ба држати становиште Саборног свитка.

Ако се било којој од двије стране које
се сједињују, тј. мужу или жени, дого
ди раздвајање усљед смрти, или напа
сти или неке невоље, или својевољним
одбацивањем, и претвори ее у сједињење
другог живљења, немало зло овдје се
чини (ако) се почетне молитве за брак при
савршавању заручења сматрају за нешто
бескорисно и ништавно, те се не мари за
ову ствар, као да није Бог дошао међу лица
која су се сјединила заручењем.

За овим и претходно поменути, увијек
помињани цар (Леон), марљиво сљедоваше,
добро сјединивши објављено противљење
Старог закона са правилом Светог и
васељенског Шестог сабора које забра
ни да заручница при још живом заручни
ку приступи брачном сједињењу са другим
мушкарцем, јавно називајући такву ствар
прељубом. Јер, када након благосиљања
заручења бивају раздвојени на доличан на-

чин, то је. према његовој ријечи. истинскн
раскид заручења.

Ако заручсња многих већ бише обични
поретком, и бише изложене грамате, ијош не
наста наведено вријеме у којеје за хришћане
обичај да бива дужно благосиљање, и не
бише изречене уобичајене молитве 0,1 пре
звитера над онима који се заручују, такво
заручење - уколико јс према тачној ријечи
Цркве - нити јесте нити се назива истин
ским, нити Саборна заповијест на њих има
дејство, штоје могућеједноставније изрећи:
угађањем људима утврђеним питањем (так
ва заручења) имају дејство заповијести, и
Старо законодавство нека има наз њима
снагу.

На овај начин очуван је у цјелости и Ста
ри закон, раније изречен за заручења, и Са
борна заповијест потпуно неприкосновена
и неповријеђена сачувана, схватана и иска
зана према овдје постојећем становиппу.

Будући да ово бијаше исказано на та
кав начин, а заповијест бијаше добра и
без спотицања, као што лоликује, бијаше
узакоњено вршење истинитих и поузда
них заручења, оних за која се зна да су са
свештеним благосиљањем, према јавно
узакоњеном времену савршавана. Оно што
је вршено по старом законодавству. као
додворавање људима утврђивано питање ... ,
оставља се без дејства и допушта се да за
њих важи само Стари закон, јер он устано
ви забрањене, будући да одреди лица која не
смију улазити распуппенима од заручења.

Потребно је и сада овој заповијести
придодати лијепо украшавање долично
хришћанима, будући да се по ПО)'1д811Ој и
доличној ријечи заповијести Старог и Но-
вог законодавства поmомажу, али ,rи
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народ слиједи Стари закон (након наврше-
1111х седам години ч1111е заручсња, будући без
страха 11 без срама к заручницама својим
улажаше сваки од њих, потпаљујући пла
мен жудње чсстим виђењима и слобод
ним окупљањем на бесједу). Најсветије
устројење. слиједећи Нову цареву
заповијест, поставља раздјсљсње заручењу
и браку. тс су прво молитве за заручсње, а
исто тако оне које се изговарају над онима
којн се сједињују браком. Тако сједиљене
заједно и на тај начин се обављају, и
заручење и брак се на једном растојању од
ржава. Ако се у међувремену догоди какво
безумље, исправља се без казне.

Наше благочешће заповиједа овом пре
мудром заловијешћу, да они који након
узраста од седам година уговарају те потом
праве као што је одређено запис заручења,
никако немају потпун чин законитог и пу
носнажног заручења, већ то сматрати само
за утврђена питања и чинити према обичају
договора за друге ствари. Тако ће сада бити
за све оне који су под нашом влашћу.

Стари закон, који бијаше изречен за
заручење, (у погледу) посјета отпуштеној
заручници нека је обавезно у потпуности на
снази, ради посебно његованог устројства
међу хришћанима. Чак ако заручење, стро
го гледајући, није било како доликује, али
има знамење заручења, сматра се за из
вршено, и сматра се да оснивање брака от
ада почиње. Биће веома прикладно да лица
забрањена законом и даље имају забрану, и
да се нико не дрзне да бестидно чини безу
мности, те да узима себи за жену ону коју
Стари закон, као нечију бившу заручницу,
не допушта другоме узети за жену након
раскинутоr заручења.

. .или више времена, према року КОЈИ имају
они који се сједињују у брак, (треба) бес
прекорно и законито брак закључити, и не
спајати заједно оно што је мноштвом ства
ри раздијељено на више дијелова, тј. (не
спајати) заручење и брак у један дан или у
Један час.

Таквим чином који претходи браку сачу
ва се и Стари закон, који поброји забрањена
лица, не допуштајући им да улазе у брак
са раздвојеном заручницом њима сродног
лица. И Нова заповијест премудрог цара,
дивна у свему, намјерава се држати и зад
ржати.

А лица мушког и женског пола која нису
сједињена (брачно), млада и неподобна,
којима је забрањено брачно сједињење,
водећи чист живот, у одговарајуће вријеме
са изговарањем свештених молитава састају
се једно са другим, и када буде потребно
нека им се изврши заручење и брак.

И ако се неко дрзне преко наређене
заповијести наше моћи да другачије из
врши заручење, и покаже се да не слиједи
ову заповијест, премудро и ка свима изго
ворену, које држати је дужност од овога
првог дана након наведено½ пред почетак
јула мјесеца, текућег седмог индикта 6592.
године, и осмјели се извршити заручење
прије узакоњеног времена или свеште-
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Када дође узраст прсдвиђсн за эаручсње,
уједно и за брачно сједиљеље ('1ј. за жен
ски пол бити узраста од дванаест година, за
мушки пол прећи узраст од четрнаест годи
на), тада се прво обавља заручсње вршењем
свештених молитава са љему уобичајеним
поретком, тј. са залогом (што је размјена
прстенова) и љубавним цјеливањем за
ручника. И тако, након што прође мало

ног благосиљања, или допусти да ес лица
која желе да се узму састају на виђење и
нема бригу за љих: писар који изда грама
ту заручсња са свог положаја нека се збаци

. .они КОЈИ заручењс прије времена изврши-
ше нека познају себе кривима за људски
и Божји гњев. Јавни порезник, (помоћу)
судије тог мјеста нека по захтјеву оно што
. .ЈС уписано у грамате потражује од сваког од
њих и у потпуности оно што су примили
ради непослушања ове заповијести.

Вјерујем да ће и сам Бог устати против
њих, јер се не постидјеше да блуд свјесно
међу младе уведу. Ако стари закон би укинут
и не може се обавити савршено заручење,
(а) за провођење у дјело новог закона они
који се сједињују не маре, шта друго чине,
но само (по) људски, никако једно према
другом према постојећем намјенском за
кону, сами себи допуштају безакоње да се
смјешају, вршећи пожудом оскврњења мла
дих душа преко бестидног живљења.

Када буде објављено оно што је од (стра
не) царства мојега добро заповијеђено,
и нађе се саборна одлука уз њих ради
обавјештења, нека буде овај спис прочи
тан на ухо светог Сабора, пресвети влади
ко, и тако положи у часној књигочувници,
имајући дужно мјесто заповијести која је

. .новија од оних прије ње.

IЉДС~НП-.?111,С 'f\.'f:f1ћ'1 Ј/!ЫiП(; 11 tн;,111-
/\()Г CTf-'{1il\?ff'i1 ;нн,f111f1 Tћ1bl[(;/l;Jit. () 1;1>,llf: 11
ћ'[JP;JC/IICll1G ы1;ннш: Юf'C'Jf;I[\) (>11 <;тћ,ш;
l_tf1ћ'I Ш1111f~Г СfЮТ\>Г. ПРСТХIЈД[[IЈ Ш'!(;1!'1;tf/ l>Д
IЫИЋ ]J()fi{1 ЈШIНШ~ЈGет ~1'f~fЂ\":JC нт)едt~\_- ()
ГiРm;оrш;ш1, ll ll?ff'(;TJ\';J(; Д?1 ]flf'~1ICЊG Ј\\)~!е
Је ЮfifllIOII() Cf1 eric111тrшн1ll ,11(>,1IIП~f1'1/fl
R\'ДG BCf'f1ClatДHF.().

ill]IOI\A лщrд, \' гсџши 6600.
Господару мој свети, неки човјек учини

заручење (ради) брака своме дјетету, те по
том зажали због сједињења, и покушаваше
да раскине списе заручења. Он је молио и
твоје свето царство, и био послат на хипо
дромска судиште, и носећи дарове који су
уписани у заручење, желио је да их да и
разријеши заручење.

Они који су се препирали и противили
како ово треба да буде нераскидиво. и не као
раније (раскинути дајући даре заручења)
наводили су као помоћ Нову заповијест
твога царства, која је о заручењу прије
некога времена изречена - а која бијаше
састављена од Старог закона-(која) не даје
да се заручење чини другачије, (осим) ако
мушки пол не пређе узраст од 14 година,
женски пол 12 година, (и да) су дужни тада
учинити уобичајене молитве за заручење,
и са уобичајеним правилима. Ту се мисли

. . .на залог и цјеливање, ТЈ. размјену прстено-
ва, као што узакони увијек помињани цар
Леон Философ. И након малог временског
растојања или бар довољног, као што су
одредили били они који су договорили нека
буде брак, и да се не прави у исти дан брак
и заручење.

Подијели се вијеће судија према ријечима
супротних воља: ови су сматрали да Је ово,
односно дати дарове заручења и раскину-
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т11 заручсњс. долично, питајући - ако то
претходно не буде - чиме јс то брак бољи
од заручсња? Будуh11 да заручсњс претхо
ди браку, штавише јер залог има његово
обличје (као што закон рече). и ако онај
који јс дао нс буде хтио испу1111т11 договор
лишава се онога што је дао; ако онај који
јс узео не буде хтио, нека врати двоструко
толико,

Ови (други) су, насупрот њима, сматрали
да заручсње остаје нераскидиво, говорећи
како не доликује да, након испуњења вре
мена, младић који се договорио уз родитеље
враћањем залога раскине заручење које је
запечаћено њиховим договором и свеш
теним молитвама, Ово је долично чини
ти. када само свезивање претходи, или Је
заручење након седам година обављено, по
Старом закону, што и није заручење твога
царства.

Закон заповиједа да се вијеће судија, које
се тако раздијели, јављајући светоме цар
ству твоме, пита коме се схватању треба
приклонити. Чини се да обје стране износе
оно што Је прилично.

Молим и да добијем Јавно тумачење
твојих поштованих списа да би се чисто
разријешио овај спор. То ће имати чин за
кона за оне који буду након ових. Потребно
је да одлука буде сасвим схватљива и јасна,
како на крају не би опет било расправе због
тако нечег.

И о питању твога светог царства мисли се
веома човјекољубиво. Ја смјело извјештавам
и о времену. Мислим, слуга твој, није пра
ведно једно исто вријеме заручењу и браку
одређивати: но примити, у крајњој мјери,
неки мали износ времена у вријеме за брак,
и удаљити (га) од заручења, заручење нека

буде основа ·н1 то, Јер, мислим да ћс ово
бити на већу корист грађанима. Родитељи
који су обузети љубављу ка својим чедима,
и старају се да брзо промисле о њима, и из
баве се бриге, спречевани временом, ово
нерадо и тешко примају. Постоје они који
због малодушности и због времена лажу,
љубављу према дјеци доведени до клеве
те; ако се ово одстрани, и вријеме заручења
добије умањење, те родитељима буде
исцијељено мучење од малодушности, и
од ње подозрива зла коЈаЈОЈ се приљепљују
биће лако уништена.

И свето твоје царство, увијек настојећи
на најбољем, корисном и спасоносном за
своје људе, убраће славу и велељепност,
добит неизрециву и молитве непрестане
и приљежне, као што извијестих ја слуга
недостојни,

ft13pJflШШ
Ако царовање није ништа друго, но само

законито управљање - закони, КОЈИ жи
вот чувају неповријеђеним, далеко негдје
одбацују (оно) што је штетно - цареви
ма је дозвољено и доносити закон. Дјело
је царско, на општу корист грађанима, да
осим оних закона који се примјењују, и
довршавања оних којима нешто недостаје
до пуноће, и разрјешавања онога што стоји
неразумљиво у ономе што они (сами) уза
конише и у ономе што затекоше у раније
узакоњеном, осим тога (дакле) врше и
излагање ових (закона).

Према овоме, наше царство јуна мјесеца
6992. године, заповиједи узакоњење, и
слиједи Нову заповијест Премудрог цара
Леона који заповиједа: ,,Нека буде из
вршено свештено благосиљање на том
првом свезивању оних који се договарају

о браку", тј. на том заручсњу, и одређено
вријеме, које јс довољно имати и за брачно
удруживање, (како) заповиједи Стари закон.
Установи да такво буде истинско заручењс
и без спотицаља једнако снажно са браком,
уколико према времену које закон цара
Леона заповиједи има испуњење на себи,
и свештено благосиљање затим познаше;
над овим заручењима држати заповијест
Саборног свитка о браку, као што одреди
спис изложен саборним разматрањем при
блаженом патријарху Јовану коме је нади
мак Ксифилин, за који налазимо да му је и
увијек помињани међу царевима Никифор,
коме је надимак Вотанијат, даровао пот
врду. Ово јасно и за заручење забрањује:
двојици браће двјема првим братучедама
по окупљању не вршити заручење; ни у
Саборном свитку, када говори о бракови
ма недозвољених лица, не допушта једно с
другим таквим заручењем окупљати. Шта
више, када је тако извршено заручење лица,
(па) ради смрти једнога - или заручника или
заручнице - заручење се разријеши, лицу
које је преостало од заручења забрањује се
да изврши друго заручење с оним лицем са
којим се, као и да му је брачна заједница
прошла, због лица које је скончало не може
сјединити. И према том спису, у ономе што
Је за ово узакоњено од стране мога царства за
оне који се налазе под нашим правовјерним
и хришћанским живљењем, заповиједам -
Никако и никада вршити заручења, или да
оно што се извршава носи истинско име
заручења, ако нема и свештени благослов
на себи, и вријеме установљено за брачно
СЈедињење.

Заручење које бива другачије, није
заручење истинско, већ га наши грађани

сматрају 1а човјскоугађањс утврђено пи
тањем, и пошто таква немају дејства. над
њима Старо законодавство има снагу, И ово
тада бијаше брижно узакоњсно од стране
нашег царства.

Будући да се такво заручење ни враћање.
дарова не може никако разријешити.
непромјењиво и постојано (због Бога који
га утврђује) се врши и опстаје. Заповиједи
и узакони царство ~ЮЈС, сада у складу са

. . .ТВОЈОМ напоменом која се појавила у вези с
овим, (те) ономе што је непотпуно у прет
ходно изреченој Новој заповијести. наша
моћ додаје, и заповијсла да такво заручењс,
оно које уистину бива заручење, остаје
непомјерљиво и нераздвојиво, и потпуно
нераскидиво, будући ,]а Бог ступа међу оне
који се сједињују, и свезује и утврђује прво

. .
СЈедињење живљења, свештодејственим мо-
литвама. И нека се такво заручење никада не
раскине враћањем дарова; нити ,1а се такви
дарови од сада међу онима који се спајају
ради брака уписују у грамате. Када се, да
кле, само даровима утврђује (заручење),
такви бивају уписани, и враћањем так
вих заручење слаби и раскида се. Сада
када Бог сједињује оно што је удаљено
утврђујући и свезујући такве, потпуно не-

,,. .раскидива нека преоивају; ако овима дамо
раскид, то ће се сматрати да се и потпуном
браку врши раскид. Они који покушају да
раскину заручење посматраће се као они
који врше раскид потпуног брака. У складу
с тим и забрањена сродна лица с заручни
цом, или сестрама заручнице, не склапају
брачну заједницу. или им је забрањено да
са њима договарају заручење, које је прво
сједињење оних који се спајају.

Брак према законитом времену ста-
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рих 11 нових закона, и 0;1 нас изложснс
Нове заповијссти. нска ес сачува са њему
уобичајеним стварима. 11 нс доликујс нико
мс међу свим грађанима, да ч11ш1 ишта пре
ко ове заповијести изложене од наше моћи,
осим ако цар одлучи (као што ес многима
много пута догађа) усљед неких околности
да заручењс, 11 сједињење светим молитва
ма оних којн су ес заручили, буде прије ис
тека узакоњених година.

Достојно је да они којима је од Бога
повјерено уређивање свјетовних ствари и
више, да уређују према законима, да наре-
де према томе Премудром (Леону) и према
Старом законодавству. Такво нешто прили
чи царевима, да, када хоће, мањем додају
и скраћују према процјени, и оба заручења
(тј. Старог закона којим је заповијеђено да
се не чини прије доба од седам година, иако
то јесте и сматра се за непотпуно заручење,
и оно које је обављено вршењем свештених
молитава према законодавству Премудрог
цара Леона учињено, које јесте савршено
заручење),јерје имало и испуњено и врије
ме за брак, и сједињење молитвословљем
оних који су заручени, тј. закључивати савр
шен брак прије истека узакоњених година.
Доличноје да цареви заповиједају о промје
ни тих времена, у претходно изложеном и
у овом законодавству, које се нађе од Пре

,fудроr цара, јер од њега је узакоњено да се
царевом наредбом прије истека узакоњених
година врши заручење и сједињење заруч
ника свештеним молитвама.

Ако није потпуно заручење, оно које не
бијаше добило пуноћу свештеним молитва
ма, нити се нађе да се придржавало закон
ског времена за брак, онима који су се зару
чили, молитвословље које се обавља ради

брака заповиједа да ес заручници гледају
разнолико, и као савршени (заручници)
и као несавршени. И такво нешто цареви
чине према процјени.

Неће се дотаћи природног састајања
прије окончања објављеног заручења и вре
мена узакоњеног за брак према Старим за
конима и према Новом законодавству Пре
мудрог цара, већ то (састајање) одбацује
заручење које је свештено савршавано они
ма који су примили сједињење божанстве
ним ријечима молитава обављених за брак.

Природно сједињење ће им бити
дозвољено без запреке тада, када је и од по
четка узакоњено било: мушком полу више
од 14 година узраста, женском полу из
над 12 година. Све док или оба, или једно
од њих буде млађе од узакоњеног броја
година, на снази је запрека која се тиче
природног сједињења, за шта се њихови
родитељи испитују - нека не приступе
њиховом чувању са небригом и љеношћу,
како се не би прије одговарајућег, испрва
одређеног времена за природно сједињење,
они смјешали једно с другим. Ако се ово
усљед њихове љености догоди, онај који је
то учинио и његови родитељи биће изложе
ни казнама које се налазе у закону, осим ако
је .цјевство оскврњено у вријеме озакоњено
браком.

Но ако некада и цар према неком
промишљању скрати вријеме за заручење
и брак, те се прије благослова за брак и
Вјенчања, а након извршења заручења са
свештеним молитвама, догоди да се заруч
ници смрћу раздвоје, лицу које је остало
забрањује се да се браком сједини са ли
цима која су забрањена претходно наве
деном Саборном заповијешћу. Оно које је
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остало (удово) нема одобреље да таквом
(забрањеном) лицу улази, јер "вријеме нот
пуног заручења не бијеше испуљено". У
ономе што Је по промишљању извршено
само царско промишљање заузима Мјесто
испуњења времена. Јер по закону је царе
вима, као што ЈС то више пута речено, до
пуштено и закон доносити и уређивати.

Ако заручење и брак не буду у потребно
вријеме, ипак се забрањује да се сједињују
браком с оним лицима са којима ни савр
шени брак, ни савршено заручење са свеш
теним молитвама не допушта Сједињавати
се. И ово нека се држи на томе као на ономе
што је савршено и што се сматра за саврше
но, као што се држи и на савршеним брако
вима који настају без царева промишљања.

Претходно, изложено заповијешћу јуна
мјесеца 6592. године, по свему што је у њој

. .узакоњено заистаЈе на снази и непромјењиво
(ничим оштећено од сада установљеног
закона, већ се чак испуњава и приводи
усавршењу), и ово што је сада дужност
да се држи и наше човјекољубље узакони
установљењем закона, потруди се да свима
на све начине објавиш, веома пресвијетли
чувару палате, и велики старјешина стра
же, тако да свако по градовима државе
наше разумије, шта је на корист њихову
од нас изложено и узакоњено. Желимо да
се сва хришћанска пуноћа наслађује овим
законом, тако да нико од свих не покаже
неразумијевање о овоме. Овај проглас ду
жан си однијети у сва судишта, и у све об
ласти које су у нашој држави, и свима епи
скопима Црквеним који су у њима, те да их
чувају сви који у хришћанству живе.

Ово бијаше мјесеца марта, 15. индикта, у
6600. години.

Иако заручења извршена са свештеним
молитвама треба ,1а остану потпуно не
раскидива, ипак се нс чувају нераскили
вим боље 011 бракова, већ због којих узро
ка они разрјешење добијају, истим ес и ови
раскидају.

Мјесеца марта, 15. индикта, црвеним
словима царства :-.юг бијаше потписано.

47. пог,,~~;ьв
из Рf13i1ИЧНТИХ ппш, Т3. Гffl
llil, НОВИХ 3flПOilll3tGТll IJflffl

Ј\ГGТИНН3f11Н1

ПЗБОf' f'~Зt1Il9IITHX Г,НШil

Нз npкt гр,шr
1. Глава 9. flкo неко оптужује за било коју

кривицу онога који треба да се рукополо
жи, нека најприје буде исљеђивање. Након
што тужитељ изјави да лн остаје (при туж
би) или је повлачи, да у року од три мјесеца
исљеђивање изврши онај који ће га рукопо
ложити. Ако се утврди да је недужан, било
да Је клеветник присутан или одсутан, да
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ес 111врu111 постављеље. Л клеветник, ако
јс клирик, да се извргпс ю свог ч1111а, ако
је мирјанин да добије казну. Ако прије ис
траге буде рукоположење у свештенство. 11

онај који га јс поставио II сам постављени
да се извргну, Ово правило се односи на све
оне којн се постављају за епископе, клири
ке II игумане.

2. Глава 11. rfкo умре епископ, а грађани
за шест мјесеци не изаберу (другог), да
постављење епископа изврши онај КОЈИ
јс надлежан. Јер чувајући од биједе своју
душу, све друге чува.

3. Глава 14. Градски закон. Ако неко
ушкопи себе или неког другог, такав се
кажњава различитим казнама: некада
одсијецањем главе, некада одузимањем
имања и заточењем, а некада, уколико је
другог ушкопио, шкопљењем њега самог.
Уопште, у градовима у којима живимо. ни
коме није дозвољено да шкопи, осим варва
рима. Ако ко од нас ушкопљен буде, ако је
роб, да се ослободи, па и ако је због боле
сти ушкопљен.

4. Глава 20. Другог сабора у Никеји
правило 15. Хеленопонт има два митропо
лита како прописује 28. Нова заповијест. И
Пафлаrонија има различите, о чему говори
29. Нова заповијест. И Фригија Капатијанска
два, и Кападокија два.

Нико не може бити епископ у два града.
Изузетак је Томејски епископ јер он бри
не и за остале скитијске цркве, и Леонтов
град у Исаврији који је под епископом гра
да Исаврије.

5. Глава 30. Једанаесто правило прве
гране Нових заповијести говори да број
оних који служе у цркви проистиче из при
хода цркве који се стекну у току године, те

ко јс дужан да држи ово правило. Девета
глава исте гране налаже да у цркви Ко11-
стантипграда, односно Светој Софији, има
60 презвитера, 1 ОО ђакона, 40 ђакониса, 6
ипођакона, 11 О чтеца, 25 појаца, 1 ОО врата
ра.

6. Глава 31. Сабора који је био у
Лаодикији правило 24. Друга одредба
прве гране Нових заповијести клирици
ма назива: презвитере, ђаконе, ипођаконе,
чтеце, и појце. Шеста одредба треће гране
првих књига свитка помиње и заклињаче и
вратаре.

7. Глава 32. Сабора у Новој Кесарији
правило 8. Н Градски закон кажњава
све оне који знају да њихове жене чине
прељубу, а не отпуштају их. Друга одредба
девете гране других књига свитка говори о
томе даје учитељ прељубе својој жени сва
ки онај који, знајући да она то чини, не от
пусти је - али не само сумњајући, већ уис
тину знајући. Након суђења и велике рас
праве, данас муж може из манастира узе
ти своју жену прељубницу по 134. Новој
заповијести.

8. Глава 36. flкo господар зна и не гово
ри против, и роб његов буде прибројан кли
ру, нека се ослободи и захвалан буде. Ако
не буде знао, до истека једне године да по
каже на њега као на свога роба, и да га узме
у службу. Ако бивши ослобођен постане
опет обичан човјек, поново да се преда у
ропство господару своме.

Нз лруп граш 1/окнх ЗМlОК!IЈ(С'Г/1

9. Глава 1, правило 25. ffкo неко за
насљедника своје имовине напише Влади
ку Христа, а прије него што умре не при
ложи име молитвеног дома или цркве, сма
тра се да се односи на мјесто у коме је он.

Такође, уколико ес ради о дару, да ес по
троши 'Ја храну убогим. Ако нском дому
светих анђела или мученика остави не 110-

генувши имс цркве, дакле ако у том гра
ду или у љеговом предјелу постоји таква
црква, нска узме. Ако не постоји, митро
политска црква нска узме. Ако ту нема ми
трополитске цркве која има тог светитеља,
нека остављено узму цркве из тог Мјеста
с допуштењем других молитвених домо
ва. Уколико се утврди да је упокојени једно
мисливши друго рекао, тада за истинито
треба држати оно што је написано.

Ако је, пак, црква именована, а покаже
се да се многе цркве у граду или ширим

. .лредјелима тим именом зову, ако Је дакле
према некој од њих имао већу љубав и че
сто у њу долазио, тој цркви треба оставити.
Уколико буде тако, најсиромашнија од тих
цркава да узме оставштину.

1 О. Еада неко здрав одреди заробљенике
за насљеднике своме имању, то насљедство
преузима епископ и градски управитељ
града у коме је тај живио, и нека га потро
ши за избављење заробљеника; цијену не
ких ствари, или стечену имовину од села не
задржавају као добитак; дугови (оставшти
не) нека не буду потраживани од њих.

Ако неко за насљеднике одреди убо
ге, а не напише по имену које, странопри
мац тога града да узме имање и од његове
продаје да купи што је потребно. Ако пак
у граду буде више странопријемница, нај
сиромашнији странопримац да узме ово.
А спровођење овога да надзире епископ и
потчињени му клирици. Ако пак град нема
странопријемницу, епископ или економ да
имање раздијели сиромашнима или неким
другим потребитима, не задржавши ништа.

Лко је онај који јс скончао оставио. јавно
или нс Јавно, имс црквено, или часног лома,
само тај часни дом или црква нска то узме,
не трпећи никакву штету.

11. 1ко нски било којем часном лому
. .даје, или продаје, или на неки други начин

дарује или оставља запуштено имање које
се налази на било ком мјесту. часни .10~, да
не претрпи штету због јавних дугова или
било које друге ствари да се не оптерети.
већ сав такав терет да падне на оне који су
дали, и на њихове насљеднике. Треба их
принудити да дата имања опет преузму, и
надокнаде трошкове којима је био изло
жен часни дом. Ако помоћу неке преваре
нека од оваквих запустјелих имања бише
дата часним домовима, дакле, часни домо
ви себи да припоје дата имања, а дотрајале
ствари да се врате онима којн су их дали и
њиховим насљелницима.

12. Глава 2. Свештене сасуде цркве у
Константинграду и у свим другим мјестима

. . .гдје ПОСТОЈе молитвени домови, НИЈе долич-
но продавати или залагати, осим за ОТ1')'П
заробљеника.

Ако буде много сасуда за које ни једном
није било потребе да се користе, и догоди се
неком од часних домова да буде оптерећен
дугом, и не нађе се нека друга покретна
имовина, тј. неко друго имање којим би
било згодно вратити дуг, епископ има власт
да изврши продају, без штете, продајући
прекобројне сасуде са знањем свога ми
трополита, и митрополит са знањем свог
патријарха. И неки други часни домови, ако
имају потребу нека продају. 11 том цијеном
да врате дуг, тако да се не продају некретни
не, тј. њиве или виногради (они се називају
некретнине).
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13. ]а црквеног лопова казпајс лакша или
тежа (у зависности) од једнакости II разли

чигости лица, н од кривице II од времена (у
којем се догоди). узраста н природе.

1 [ски бивају бачени звјерима, 11ек11
објсшсни. За ноћне лопове одређена је каз
на бацања звјсрима, Днсвноме је нешто
лакша казна. јер онога који је покрао цркву
по дану. шаљу у заточење на копање златне
руде.

Лопови часних и великих цркава бивају
мачем посјечени. Цркве1-111 лопови су они
који краду јавне и велике цркве. Оне који
краду осамљене и мање цркве које нису чу
ване, такви крадљивци, дакле, кажњавају се
мање од црквених лопова, а више од обич
них лопова. Човјек који споља краде цркву
подлијеже казни за црквеног лопова. А уко-

. . .лико онај коме Је повјерено да пази и чува
цркву узме нешто из ње, није крив по том
закону. Када неко, ставивши човјека у ков
чег. остави ковчег у цркви, а тај изашавши
из ковчега покраде нешто црквено, оптуж
ба за црквеног лопова припада саучесници
ма који су унијели ковчег у цркву. Имовина
узета из цркве од њих ће се потраживати.

1/3 ·11·mрп 1·рм11 /Iо1щх 3,IП0IШJLC'/'/1

14. Глава 7. flкo Жидов, бјежећи због неке
кривице или дуга, хоће да буде хришћанин,
не треба га примати док се не покаже као
невин и избави од дуга.

Нз пгп гр,шr
15. Глава 2. Треће правило других књига

Свитка забрањује онима који прибјегавају
у цркву да једу или спавају унутар цркве
него да под стражом бораве у простору
пред првим дверима, у дворишту, у припра
тама и у бањама и вртовима,
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16. Глава 1. Нс приличи епископима или

клирицима принуђиваги неке (вјернике) да
доносе плодове у цркву, 1ј. просфоре или
нека слична приношеља или да врше неку
другу радну обавезу, и да ради тога одлучују
од цркве или проклињу, или не дозвољаваЈу
причест, или крштење дјеце. Ако се држа
ше таквих обичаја који преступају ово пра
вило, нека отпадну од цркве и управљања
њоме, и да дају десет литара перпера. Тако
да се држи једино у Цариграду, и у његовим
предјелима и придодатим му мјестима,
од стране митрополита које поставља
патријарх, или од њих постављених епи
скопа.

113 сrллн. 1·p,111r
I 7. Глава 1. Шеста заповијест говори

о празницима, да су празници седам дана
прије Пасхе, седам дана по Пасхи, и дан
Христовог рођења, и евето Богојављење,
и дан страдања светих апостола, и свака
недјеља. У тих петнаест дана који су прије
Пасхе и по Пасхи, не одржава се ни позо
риште, ни суд не суди, не потражују се ни
Јавни дуг ни лични.

Седамнаесто правило заповиједа да тих
петнаест дана ослобођења пекари иду у
пекаре хљеб правити и продавати и о томе
извјештаје састављати.

Осмо правило исте гране, глава 25. каже
да се и у четрдесет дана светога поста и
у дан свете Пасхе разбојници кажњавају,
чему и свједоци говоре у прилог, а више
од свих Исавријанац. Треће правило чет
врте гране првих књига Свитка каже да се
у дан Пасхе нико не затвара у тамницу и не
везује осим: прељубник и блудник и напас-

11и1< дјсвојкс и пљачкаш гробова, и тајни ко
вач новца, и убица и оцеубица и мучитељ.
Сви ови увијек за своје кривице одговарају.
А остали, осим ових (поменутих), бивају
само једном помиловани.

I 8. Глава 4. fl ко се догоди да царски
празник пада у недјељу, тј. сјећање на дан
његовог рођења, или рођења његовог сина
и кћерке или неког од таквих, позориште се
преноси у други дан. Онај који позориште
даје у недјељу, да буде лишен војног звања,
и имање његово да се раздијели. И онај који
позива на суд, пошто Је преступио закон,
такође ће пострадати.

Прилично је савјетовати се и опраш
тати у недјељу, говоре у првим књигама
заповијест друга и тринаеста. Као што
Жидови у суботу и у друге своје празнике
ни око тијела не брину, тј. нити једу, нити

. .ПИЈУ, нити пеку, нити кувају и ништа друго
не раде; ни због јавних или личних ствари
(разлога) не позивају се на суд, нити саме
хришћане позивају.

113 осл 11 1·р.1ш
19. глава 2. \Једмо правило, такође, прве

главе Нових заповијести каже: ако епископ
остане ван своје епископије дуже времена,
да му иконом не даје потрепштине, већ да
их раздаје на неке друге црквене благоче
стиве сврхе,

И трећа заповијест исте гране каже да ако
епископ без писмене дозволе свог митро
полита дође у Цариград, лишиће себе свога
(дотадашњег) достојанства; тако и клирици
у ком било да су чину.

20. Глава 8. Сабор се одржава два пута
у години, у јуну и септембру. Митрополи
ти се састају код патријарха, а епископи код
митрополита и испитују тужбе које имају

епископи. клирици и монаси једни према
другим, о питањима вјере, канона. цркве
них ствари и другог, Оне којн су прекрши
ли правила потребно је исправљати. Вла
стела и чиновниџи уколико не нападају на
митрополите и на епископе којн мијењају
вријеме одржавања сабора. или о томе
не извјештавају џара да бу.ЈУ најтеже
кажњени.

21. Глава 14. Друго правило исте гране
Нових заповијести говори о томе .1а нико
од клирика, немајући своју жену. нс смије
у својој кући држати туђу. осим мајке или
кћерке или сестре или неких других неза
зорних лица. Ако он ово не испоштује II на
кон друге опомене свог епископа 1ы11 кли
рика не истјера је из свог лома. након што
буде оптужен и покаже се ла с њом живи
нечисто, да се извргне.

Ни ђакониса не смије у истој кући ла ж11в11
с мушкарцем због могућег подозрења нечи
стоте. Бивајући опоменута због тога 0.1 свог
епиекопа, и ако одуговлачи не истјеравши
га, лишена да буле службе II примања која
је добијала од цркве. Да буле предана у ма
настир и у њему да проведе све лане свога
живота. Ако има .цјецу, иметак њен и њој

. . .
11 њима да се подијели на једнаке дијелове,
а дио KOJII ЊОЈ припада. за њену храну и
одјећу узима манастир. Ако нема дјеце.
црква у којој је била ђакониса II манастир у

. . . .КОЈН Је предата Једнако да подијеле.

113 џвгп Гр.111(
22. Глава 1. hада неко има нешто про

тив монаха 1ш11 свештених дјевственица, и
жена које су у манастиру, да дође к еписко
пу тог мјеста II да га обавијести о томе. Он
ће по монаха 1ш11 монахињу послати игу
мана или свог изаслаиика, или неког дру-

257



гог од смјерних љ1 нх са уважаван.см при
велс, 11 размотривши да расуди, Уколико нх
ш1астс111111 покуша привести пред себе, т1-
шен да буде власти и свог ч1111а, 11 да у јавну
благајну да десет литара перпера, а посла-
1111 којн 11х привсдошс да буду закључани
у затвор II одговарајућу казну да приме, и
епископ да нм запријсти. Поменуте на суд
свјетовне властеле убудуће нс приводити.

23. Глава 2. Ј le може бити само један
свједок. Ако високи чиновник буде пак по
свемујеретик, не свједочи на правовјернога
осим ако се правовјерном не суди због
јавног устројства.

24. Глава 9. Када епископ или презви
тер без канонског разлога одлучи неког од
причешћа, биће поништено одлучење од
вишег свештеника. И сам без општења да
буде онолико времена колико одреди свеш
теник под КОЈИМ Је.

25. Глава 26. За врачање бивши осуђен,
. .ако Је то на основу доказа, од свједока, и

својим признањем буде изобличен, не може
тражити друго суђење. Ако је од свједока,
и према уредбама, и од других доказа, или
призна усљед страха од мука а не вољним
признањем изобличи себе, може (се) позва
ти на друго суђење.

Девете књиге 41. гране, треће прави
ло говори о томе да се прво муче туђи ро
бови који говоре како је тај отровао (не
кога), и када почну говорити увјерљиво о
сагрешењу, тада речени тровач мучен да
буде.

Четрдесет седма грана истих књига,
шеснаесто правило каже да не приличи су
дити за врачање, док се не открије злочин
изобличењем самог окривљеног, и мукама
и одговарајућим поступком.

Десета књига петнаесте гране, прво пра
вило, налаже да свако треба на своме мјесту
да тражи ризницу, без жртава и без икакве
нсзаконите вјештинс, и ако без паведсног
пађс, нска прими нађену ризницу, и у вези
тога не треба извјештавати.

26. Глава 27. Два су вида крађе: један се
назива откривена крађа, други неоткриве
на. Откривен лопов је онда када је са укра
деним добитком ухваћен од било ког другог
лица у тај дан, не донесавши још украдено,
нити положивши тамо гдје има обичај, или
на јавном или на посебном мјесту.

Ако пак однесе и остави гдје обично
стоји, и потом ако и буде ухваћен са укра
деним стварима, није откривени лопов јер
није одмах (ухваћен), већ је неоткривени
лопов. Казна, дакле, за кривицу откривеног
лоповајесте дада четвероструку вриједност
украденог, некада пак и више. Неоткривени
лопов да да двоструко, тј. два пута толико.
Осим тога, оба лично треба да врате укра
дену ствар или њену противвриједност.

Ако пак у пожару или при бродолому
украде нешто, па буде откривен прије краја
године, осим украденог мора да врати чет
вероструко ономе од когаје украо, и у јавну
благајнучетвороструко. Уколико буде откри
вен тек по истеку једне године, само да вра
ти оно што је украо или противвриједност
његову, и у јавну благајну толико.

27. О пљачкашима гробова добро
заповиједа дванаеста грана четрдесет осме
књиге, у којој каже да такви подлијежу
имовинској и кривичној оптужби. Имо
винска казна је дакле некада сто перпе
ра, некада двјеста, некада у зависности од
причињене штете, и ако се буни како није
узео ништа.

Ако, дакле, бијеху с оружијем они који
прекопавају гроб, мачем да им се посијеку
главе. Ако су без оружја, бивају упућени
на копање златне руде. Оне који су тијела
и кости мртвих подизали и преметали, ако
су убоги, дакле, да буду најтеже кажњени.
Ако су часни и богати, да им се одузме
имање и кроз град осрамоћене послати их
у заточење. Оне који се огрешују о гробове
на други начин шаљу се у заточење или се
осуђују на копање златне руде.

28. Глава 29. flкo се неко само усуди да за
жену узме свештену дјевственицу, посјећи
му мачем главу.

29. Презвитер или ђакон или ипођакон,
уколико се по постављену ожени да се из
вргне из клира, и са СВОЈИМ имањем да
буде преведен међу градске људе којима је
био клирик. Чтец који се ожени по други
пут, или узме удовицу или распуштеницу,
или неку која је правилима или законима
забрањена, да не напредује у већи чин, већ
ако је и напредовао, да се опет врати у прво
битни (чин).

30. Глава 32. Не приличи родитељима да
СВОЈОЈ дјеци која желе да ступе у монашки
или свештенички чин то забрањују, нити из
тог разлога да их лишаваЈу насљедства него
уколико га завјештају, дужни су да им оста
ве трећи дио. Уколико ипак не завјештају,

. .власт имаЈу да им ради незавјештавања узму
све. Ако пак оставивши цркве или манасти
ре, опет постану мирјани, све насљедство
њихово и имања и што друго такво мана
стир и црква да узму.

31. Глава 36. Књига деветог свитка сед
ме гране, прво правило говори да онај који
цара увриједи не кажњава се, и никакво зло
или суровост да не прими. Јер ако по про-
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стоти ума каже, немаран јс или и1 безумља
- биhе помилован, или ако (јс то учинио)
јер му јс нанијета нсправла, опроштено да
му буде.

О томе обавијестити џара, и он ће у ,а

висности од лица судити да ,,и треба опро
стити или казнити.

32. И кад мапа увреда бива нанесена
бољарину или властелину или свештенику
или чиновнику, да буде исљеђење до истека
једне године.

Казна одсјецањем главе је заповијеђена
за оне који пишу књиге о враџбинама и они
ма који их читају и о њиховој моћи причају
другима.

нз дю·п 1·р,111(

33. Глава 1. Gваке голине иконом полаже
рачун о своме пословању, и даје одговор ако
је нешто изгубио или стекао. Ако се деси
да умре не положивши рачун о управљању,
оптужени да буду за то његови насљедници.
Оптужен је и (он сам) због љености. и ако
. .
Је опростио онима КОЈИ не могу вратити.

34. ftкo након постављења на епископ
ство епископ стекне нешто. не може ни
завјештати то, ни дати нешто својим срод
ницима, осим оно што од родитеља, или од
стричева, или од браће допаде њему, док оно
што у епископству стекне припада Цркви
којој је епископ. Након његове смрти. ико
номи ће полагати рачун о таквој имовини. а
оно што стече прије епископства, има власт
и дати и вратити, и завјештање начинити за
то.

35. flкo епископ или клирик у ком било
чину да је, или црквена ђакониса. умре не
завјештавши своје имање, немајући зuо
нитих насљедника, њихово имање да се дi
цркви у којој бијеху постављени.
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36. Глава 1. ~ко монах оле у ВОЈСКУ,
шш узме било којн 11pyr11 свјетовни образ,
имање његово остаје у манастиру у коме се
постригао, а он пак (биће) убројан у мирјане
тога мјеста порез да дајс. Ако неко из ма
настира у манастир пређе, имање његово
остаје у првом манастиру у којем се по
стригао, Игумани, дакле, да га не примају.
11 епископи 11 архимандрити да забрањују
ову радњу.

33. Глава 3. Они који улазе у монаш
ко живљење, било да су слободни било
да су робови, прве три године да издрже
у манастиру, не постригавши се и носећи
свјетовну одјећу, учећи Свето Писмо. И
да исповиједају свој живот: од које скупи
не бијаху, тј. робови или слободни, и раз
лог због којег хоће пострижени да буду, па
ако буде лукав, нека буду поучени, и ако из
држе тако три године у манастиру и пока
жу се достојни монашког живота, тада да
буду пострижени. Ако је у питању роб, да
се ослободи од ропства.

Ако га неко прије навршене три године
заробљава, говорећи како укравши неко
имање одбјеже у манастир, не дати да га
брзо изведу, већ прво да докаже и увјери
како је он роб, и да због крађе и злих по
вода одбјеже. И тада да га узме с имови
ном с којом је ушао у манастир. А господар
његов да му да вјеру да му због свега тога
неће ништа лоше учинити. Уколико се ово
не докаже за њега, и у уздржању се покаже
добар, и ако још нису протекле три године,
да остане у манастиру. По окончању три го
дине покаже (ли) се као достојан, нека пре
бива у уздржању монашког живљења. Ако
и роб бијаше или слободан, ни од кога више

о томе да не буде испитиван, чак и ако јс
претходно сагријешио. А ако се гдје било
појави 0110 што јс украдено, да се врати
његовом господару.

Иста заповијест каже и:
38. Исто правило каже да игумана или

архимандрита било којег манастира епи
скоп поставља не само на основу чина и
по старјешинству, већ кога сви монаси по
разборитости изаберу, заклињући се Све
тим Јеванђељем, и говорећи да га не из
абраше по својим наклоностима или по
било којој другој ствари, него познавајући
његову правовјерност и цјеломудреност;
да је достојан управљања, и да ће држати
монашки устав и манастирско устројство.
Тако да буде и у женским манастирима и у
пребивалишту свештених .цјевственица.

Ово говори тринаесто правило исте гра
не придодавши како треба чинити избор.
Од првог и даље по чину: дакле, ако се први
и по осталим (врлинама) покажу достојни,
часнији су од оних иза њих.

Нз тр1111мсп 1·раш
39. Глава 3. flкo војник или трговац или

обичан човјек, или други који носи оружје
и у војним логорима борави, колико годи
на да се задржи а да га чека жена његова?
Ако ни писма ни вијести не прими од њега,
а чује за њега да је умро, нека не пође за
другог мужа, већ најприје она сама или
њени родитељи или неко други поуздан да
испита војнике из тог одреда, и записнича
ра јединице гдје он војеваше и старјешину
те јединице да ли је он заиста умро. Ако је
он уистину умро, пред светим Јеванђељем
и заклињући се њиме да напишу како су
видјели кончину његовог живота. Написа
ну хартију да узме жена. Узевши хартију

потом да сачека још једну голину, и тала за-
1<011ито ла пође за другог мужа.

Ако прије него што испоштује овакву
заповјсд пође, и она и муж који ју је узео као
прељубници да буду кажљени. Ако ес уста
нови да су слагали они који су потврдили
и написали писмо да је уистину умро њен
муж, да буду лишени војне службе, и десет
литара перпера за казну да дају ономе за
кога су посвједочили да је мртав. А он има
власт да ако хоће узме своју жену.

Ако је у питању обичан човјек, онда од
првих из тог реда, од његових старјешина
да буде писмо и заклетва. Ако је ријеч о
трговцу, од старјешина његових да буде
извјештај.

40. Глава 4. Ово су разлози због којих
муж оправдано отпушта жену, и прихвата,
задржава и чува њен мираз како би га дао
дјеци рођеној у браку с њом, ако постоје:
ако сазна за савез који неки творе про
тив царства а не јави своме мужу; уколи
ко је неко оптужи за прељубу и покаже се
да је истина; ако на било који начин зло
умишља на живот свога мужа; или, знајући
да неки други спремају зло њеном мужу, не
обавијести га; ако с непознатим мушкарци
ма пије у крчми, или негдје друго; или се
купа у бањи с онима с којима јој муж не
одобрава; ако без његове дозволе преноћи
ван свога дома, осим код својих родитеља.

Ако није сам без наведених кривица,
одбацују се њене.

41. И жена се разводи од мужа, и прије
брака јој дате дарове узима и задржава
чувајући их за своју дјецу рођену у браку
с њим, ако их буде. Кривице због који се,
ако постоје, распушта брак су сљедеће: ако
(муж) спрема неко злодјело на царство или

сазна ла нско дру, и ради против цара. а нс
Јави :-.,у сам или преко некога: ако с другим
лицима припрема зло против њеног живота.
или зна да пруги раде против њеног живота

~ . . .а не ооавијссти Је, и нс потруди се да ЈС пре-
ма закону одбрани: ако за цјеломулрсност
њену договара прељубу: ако јс њен муж
оптужује 1а прељубу, а не доказује јс и нс
покаже се као истина. не само ,1а ћс бити
оштећен за предбрачни дар, већ је думан да
јој да другу трећину 0,1 осталог свог имања.
а од суда прими казну колику би добила
жена да је осуђена за исто. Ако с другом
живи у истој кући или у истом граду, а по
ред упозорења њених и других лица не 0,1-

ступи од тога, и због овога другу трећину
предбрачног дара добива жена и чува је за
дјецу рођену с њим у браку.

Ако дакле, без такве кривице муж пусти
жену, изгубиће дар који јој је дао прије бра
ка, и другу трећину свога имања даје њој.

Ако пак жена ово уради, и разведе се с
мужем без напријед наведених разлога
изгубиће мираз и бити предата у манастир
да живи у њему до краја свог живота. Њена
имовина се дијели, дјеца, дакле, добијају
осми дно, манастир четврти дио. Ако жена
нема дјеце, већ само родитеље, ако се нису
договарали с њом о разводу брака, онда они
добивају четврти дио, а манастир осмину.
Ако се родитељи буду договорили с њом о
разводу, све њено имање узима манастир.

Тако је могуће говорити и судити и о
мужу који без разлога отпусти жену своју
по 119. правилу Нових заповијести, које го
вори да ће неприлични разводи мужа бити
подвргнути истим онаквим казнама какве
бијеху прописане за жену.

42. Без штете се разводи брак ако муж
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трн године нс може 611п1 са женом, ако се
постриже једно од њих двоје, ако муж буде
заробљен и за пст голина нс буде вијести
о њему да ли је жив или мртав. По жељи и
по договору развести брак, речено бијеше
прије. укинуто је напријед реченом четрна
естом Новом заповијссти, 11 опет поновљено
од цара Јустинијана.

43. Глава 15. Онај који отима или скрива
rуђу робињу блудницу. неће бити кажњен
ни као да је украо и одвео робињу, ни као
лопов, јер то не уради крађе ради, већ сла
сти ради. Ако би неко и врата разбио од
блуднице, а послије ушавши други, које
није он увео, покраду њену имовину, неће
он бити кажњен нити ће му се сматрати за
крађу.

48. ПОГili18Љ6

ПЭБОе НЗ Зdl\OJlff БОГО;ЈI Д{IНОГ
ПЗћ1П'11ljlli1Iff пrе1)0 i1I()3CII3ff

1. О суду и о правди
Не слушај ријечи безумнога. Не пристај

уз неправедне да свједочиш на правед
нога. Не удружуј се на зло. Не пристај са
веhином. да би приклонивши се већини
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измијснио суд, и да се нс смилујеш сиро
маху на суду. Нс квари пресуду сиромаху
када му се суди. Од сваке ријечи неправед
не одступи, и безазленога и праведнога нс

убиј. Не оправдавај безаконика. Мито не
узимај. Мито осљепљује очи здравима и
погубљује ријечи праведне. Не чини не
правду судећи. Не презри лице сиромаха, и
не удивљуј се лицу богатога. Праведно суди
своме ближњему. Не говори лажно језиком
својим, и не гази крв ближњега свога. Ја
сам Господ Бог твој.

2. О десет заповијести написаних на
каменим плочама

1. -Ја сам Господ Бог твој, који те је из
вео из земље египатске, и из дома ропскога.
Немој имати других богова осим мене.

2. Не прави себи идола, нити икаква лика
од онога што је на небу горе, или доље на
земљи или у водама под земљом. Немој им
се клањати нити им служити.

3. Не узимај узалуд име Господа Бога
свога. Неће очистити Бог онога који узима
име Његово узалуд.

4. ◊јећај се дана одмора да га светкујеш.
Шест дана ради и сврши све своје посло
ве, а седми дан је одмор Господу Богу тво
ме. Тада немој радити ниједнога посла, ни
ти, ни син твој, ни кћи твоја, ни слуга твој,
ни слушкиња твоја, ни во твој, ни магарац
твој, ни странац који живи код тебе.

5. Поштуј оца свога и матер своју, да ти
добро буде и да дуго поживиш на земљи.

6. Не убиј.
7. Пе чини прељубе.
8. Не кради.
9. Не свједочи лажно на ближњега сво

га.
1 О. Не пожели жену ближњега свога, ни

њиву његову, ни слушкињу његову, ни слу
гу љеговог, ни магаре његово, нити било
КОЈУ животињу његову, нити ишта од онога
што је ближњега твога.

3. () хули (ilевитска)
Рече Господ Мојсију, говорећи: ,,Иди и

реци синовима Израиљевим и говори им
као човјек човјеку: 'Ко похули Бога својега
гријех чини. Ко би ружио име Господа сво
га смрћу нека умре, и нека га свака душа
камењем заспе. Било да је дошљак или до
мородац ако похули на име Господње нека
се погуби."'

4. О поштовању сједих стараца (Llе
витска)

Пред сиједом главом устани, и поштуј
лице старијега и бој се Бога свога. Ја сам
Господ Бог твој.

5. О томе да се не осуђују родитељи за
дјецу, ни дјеца за родитеље (Поновљени
закони)

Неће умријети отац због дјетета, ни си
нови неће умријети због родитеља. Свако
ће умријети због гријехова својих.

6. () онима који жалосте оца и мајку
(Левитска)

flкo неки човјек злоставља оца свога
смрћу нека умре.

(Излазак)
Онај који бије оца свога или матер своју,

нека се погуби.
7. О томе да се не лишава плате си

ромах, и сваки који ради под најам
(Поновљени закони)

Нека не преноћи код тебе плата најамника
твога до јутра, и не лиши плате сиромашно
га, брата свога и дошљака у твој град који
оскудијева. Подај му плату исти дан, прије
него зађе сунце јер је сиромах и нада јој се.

Да нс завапи Богу на тебе и урачуна ти се у
гријех.

8. () томе ла се не угњетвв
сирота (11евитска)

Не чините зла удовицама

08■

и сиротим.
Ако их злобом озлобиге и вапијући зава
пе ка Мени, слушајући чућу их, и јарошћу
разгњевићу се и погубићу вас мачем, па ћ
и ваше жене бити удовице и дјеца сирота.

9. О мјерилима и праведном рачуну
(Левитска)

Пе чините против закона (својим) посу
дама, ни мјерама, ни тежином. Посуде поу
здане и мјерила праведна нека буду.

1 О. О насљедницима (1\њиrа бројева)
fече Господ Мојсију: Синовима Изра

иљевим говорећи реци: Ако човјек умре
а нема сина, нека онда кћи његова узме
насљедство; ако нема кћери, нека се да
насљедство брату његовом; ако ни брата
нема онда нека насљедство припадне бра-
1)' оца његовог; ако ли нема ни брата оче
вог онда нека се да насљедство најближе
у роду његовом и тако ће у роду његовом
остати оно што је његово.

l l. О датом у зајам и о лихви (IIЗЈ1а
зак)

flкo подаш сребро своје у зајам брату
своме који је сиромашнији од тебе, немој га
превише притискати и не додаји му лихву.
Ако си као залог узео оцјећу ближњег сво
га, врати му је прије заласка сунца. Мож
да му је то једина одјећа, једина хаљина за
наготу његову. У чему да оде на починак?
Ако завапи Мени, услишаhу га јер сам ми
лостив.

12. О залогу и о надокнада ш1ете (Н►
лазак)

f1ко неко да ближњему сребро. или по-
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суђе на •1ув:111,е, па то буде украдено и:.~ дома
тога човјека. ако ес ухвати крадљивац нека
врати двоструко, Ако се не нађе крадљивац,
нека ес господар оног дома 'Јакуне пред Бо
гом да сам није смислио лукавство са за
логом ближњега свога. Што се тиче рече
не нсправдс. било да је ријеч о телету, или
магарету, или овци, или одјећи или у спо
ру због било које тражене ствари, пред Бо
гом је суд обојици. И ако се покаже да овај
нема ништа са нестанком заложених ства
ри ближњега свога, нека га прихвати влас
ник украдених ствари. и нека се више не
испитује.

13. О онима који узимају разну стоку
(llзлазак)

flкo неко да ближњему своме магаре,
или јунца, или овцу или било коју другу
животињу на чување, па се она повриједи,
или угине, или буде отета и нико не зна о
њој, нека буде заклетва Божја међу њима,
да овај сам није смислио лукавство о
животињи ближњега, и тако нека га прихва
ти власник животиње, и нека не тражи на
кнаду. Ако је животиња украдена од онога
КОЈИ ЈУ чувао, нека тражи власник од њега
накнаду. Ако су је звијери појеле нека се
власнику покажу остаци животиње, и нека
га не испитује.

14. О потраживању од ближњег
животиње када се озлиједи II угине (Из
лазак)

ffко је неко измолио од ближњега неку
животињу и ова се озлиједи, или угине, или
отета буде, ако њен власник не бијаше уз
њу, нека надокнади штету, а ако је био
крај ње, нека не надокнађује штету. Ако је
(власников) најамник, нека му буде умјесто
најма.

15. () крадљивцима (11 злазак)
~ко неко украде јунца или овцу и зако

ље, нека даде пст јунаца умјесто јунца,
и четири овце умјесто оне овце, Ако
се открије крадљивац, па буде рањен
и умре, то није убиство, а ако га убије
у сред бијела дана биће крив (за уби
ство), и нека сам умре због њега. Ако
крадљивац нема ништа, нека буде продан и
нека се намири штета. Ако се нађе код крад
љивца нешто од украденога, било јунац,
или магарац, или овца нека врати дупло.

16. О онима који краду слободне људе
(Излазак)

flкo неко украде некога од синова Изра
иљевих и на силу га прода и касније га
пронађу, смрћу нека умре.

(Поновљени закони) Ако се ухвати човјек
који украде неку од душа (тј. човјека) браће
своје, и на силу га прода, нека крадљивац
умре.

17, О томе да се слободни не држи као
роб (Левитска)

flкo се понизи брат твој пред тобом,
и буде ти продат, нека не ради код тебе по
слове као роб, већ га држи као најамника
или дошљака. Крајем те године, када одла
зе најамници или радници који су служи
ли код тебе, отпусти и овог брата, нека се
са дјецом својом врати у родни крај и на
очевину своју. Нека се не продаје као
роб, и не оштети му стоку, него се бој Бога
свога.

18. О онима чија стока попасе туђе
њиве или винограде (Излазак)

flкo се деси да (нечија стока) опасе
туђу њиву или виноград, и буде оста
вљена да се напаса на туђој њиви,
нека врати власнику њиве онолико жи-

та колико Је стока попасла, Ако ЈС
уништена цијела љива или виноград, нека
да најбољу љиву или виноград умјссто
тога.

l 9. () онима који ископају јаму и пе за
творе јс (Излазак)

flкo неко отвори јаму или ископа, те је
остави тако непокривену и у њу упадне
. . . . .Јунац или магаре, онај ЧИЈа Је Јама нека
плати власнику (животиње), а настрадала
животиња нека остане љему.

20. О 01111ма који изазову пожаре (Из
лазак)

flкo се отме ватра те захвати трње и про
шири се те изгори стог или жито које је још
било на њиви, да плати онај који је ватру
запалио.

21. О јунцу који прободе рогом човјека
11л11 вола (Ilзлазак)

ftкo јунац прободе рогом човјека или
жену, и умре, нека се Јунац заспе каме
њем а месо његово поједе, а власник ње
гов да не буде крив. А1<0 је јунац и раније
био бодљив, и прије два, и прије три
дана су за то упозоравали његовог

. .власника, а он га није заклао те Јунац
убије човјека или жену, нека се јунац
заспе камењем, а и власник његов нека
се погуби с њим. Ако му поставе цијену
избављења, нека положи колико му нало
же да би избавио душу своју. Ако пробо
де јунац некоме сина или кћер не
ка му се пресуди на исти начин. Ако ли роба
убоде или робињу, нека исплати њиховом
господару тридесет дидрахми сребра, а
јунац нека се заспе камењем. Ако нечији
јунац прободе јунца ближњему и угине
онда нека продају живог бодљивог јунца
и подијеле новац од њега, и убијеног јунца

нека подијеле. Лко јс јунац био бодљив и
прије два и прије три дана. и његов влас-
ник јс био увјсраван у то и није га заклао.
нека да свога јун џа 1а убијеног. а убијени ла
остане њему,

22. () наложници (Поновљени закони)
flкo одеш у бој на непријатеље своје

и Господ их преда у руке твоје, и заро
биш њихов плијен. и угледаш међу
заробљеним лијепу жену

ћупова пшенице да
зато што Је изнио
дјевојку Израиљку.

и сви-
ди ти се тако да ЈС пожелиш, тс ЈС
узмеш себи за жену и легнеш с њом, и
живиш с њом и буде ти жена. и ако ес
деси да је више не желиш, пусти ЈС
нека иде слободно, не продај је за новце
и не одбацуј је јер си је осрамотио.

23. О онима који клеветају и тјерају
своју жену {Поновљени закони)

flкo неко узме жену ла би живио с њом
па му (касније) омрзне и пусти рђав глас
против ње ради изговора, говорећи: .,Узех
ову жену, и пошто јој приступих, нађох
да није била дјевица", тада њени отац
и мајка, примивши кћерку. нека донесу
знаке њеног дјевојаштва пред стар
јешине на градска врата. И нека рече
отац дјевојчин пред старјешинама:
"Ову кћер своју дадох овом човјеку
за жену, а он омрзну на њу и пронесе
рђав глас о њој, рекавши да не нађе

. . .у ње дјевојаџпва, а ево знакова дјево-

јаштва кћери моје". И нека рашири
хаљину пред старјешинама градским.
Нека тада старјешине града узму и
изгрде мужа њезина и осуде га да l ОО

Д)еВОЈЧИНОМ оцу,

подмуклу ријеч на
И нека му буде

жена. да Је не може пустити док је жив.
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Лл11, ако буде 11сп-111а да ес 1111Јс 11а-
шло дјсвојаштво у дјсвојкс, нска јс одведу
на врата дома оца њезина II нска јс заспу
камељем становшши оног града и нека
умре јер учини безумље Израиљу, чинећи
блуд у дому оца свога.

24. () жени која у тучи ухвати мушкар
ца за мошнице (1 lо11овље1111 закони)

flкo 611 се потукли људи, човјек са
братом својим. па 611 дошла жена једног
од њих да отме мужа свога из руку
онога који га бије и, пруживши руку,
ухватила га за мошнице, одсјеци јој
руку, нека је не пожали око твоје.

25. () онима који обешчашћују дјевојке
(Излазак)

ifкo би неко преварио дјевојку која није
заручена и спавао са њом, нека ЈС миразом
за своју жену дарује. Ако му је отац њезин
не буде хтио дати, нека му исплати онолико
сребра колико се даје дјевојци у мираз.

26. (Излазак)
ifко нека млада .цјевица буде заручена

за мужа, и нађе је човјек у граду и спава с
њом, нека се обоје изведу пред врата града
вашега и заспу камењем на смрт. Дјевојку

. .зато што није запомагала, а човјека тога
зато што је осрамотио жену ближњега сво
га. Избаците лукавство сами од себе. Ако је

. . . .човјек негдје у пољу срео заручену дјевојку
и на силу спавао са њом, убијте само
човјека, а дјевојци не чините ништа јер на
њој нема смртног гријеха. Као кад човјек
устане на ближњега свога и убије га, тако је
и са .цјелом овим, јер нашавши је на њиви, и
запомагаше заручена .цјевојка, и не бијаше
никога да ЈОЈ помогне.

27. О прељубочинцима (Левитска)

f1ко човјек учини прељубу са туђом же-

ном. или са женом ближљега сво
га, смрћу нека умре и прсљубочинац и
прсљубочиница.

28. () жени која побаци дијете због
ударца задобијеног од оних који ес бију
(] lзлазак)

f1ко двојица мушкараца, приликом
међусобне туче, ударе трудну жену и она
побаци неуобличено дијете, нека изврше
одштету онолико колико затражи њен муж.
А ако се (дијете) уобличило, нека дају душу
за душу.

28. О кћери свештениковој која учини
блуд (ifевитска)

flкo се кћер човјека свештеника оскрна
ви и именом блуднице осрамоти оца сво
га, нека се као она која скрнави сажеже на
огњу.

29. () жени која учини блуд са
животињом (ilевитска)

flкo жена приђе нечему од стоке да би била
с њом, нека се убије и жена и животиња.

30. О крвосмјешенију са својом мајком
(ifевитска)

Ниједан човјек да не приступи својима
ближњима по тијелу и открије срамоту
њихову. Ја сам Господ. Срамоту оца свога,
и срамоту матере своје не откриј, мати ти
ЈС.

31. О онима који гријеше са својом
маћехом (Левитска)

.flкo неко спава са женом оца свога, нека
смрћу умру обоје,јер је открио срамоту оца
свога.

32. О онима који чине блуд са својом
кћери или унуком (.Левитска)

Срамоту кћери сина твога или кћери
твоје не откриј.

33. () онима који чине гријех са се
стром својом (ilевитска)

f1 ко нско узме сестру своју по оцу
или по матери, и види срамоту ње
ну и она види срамоту његову, сра
мота је. Да се истријебе из рода свога.

34. О онима који чине гријех с тетком
(ilевитска)

lle откриј срамоту сестре оца твога, нити
сестре матере твоје. Ко открије сродника
гријех ће понијети.

35. О 01111ма који чине гријех са снахом
(Левитска)

ff ко неко спава са снахом својом нека
умру обоје, јер учинише безбожно.

36. () онима који узимају жепу брата
свога сilев11тска)

flкo неко узме жену брата свога нечи
стоту чини. Открио је срамоту брата свога.
Нека умру без порода.

3 7. О онима који узимају кћер жене
своје (Левитска)

flкo неко узме жену и кћер њену, безакон
је. Огњем нека се сажежу и он и она.

38. () онима који чине гријех са кћери

маћехе своје (ilевитска)
Не откриј срамоту кћери жене оца твога.

Сестра ти је по оцу.
39. О онима који узимају двије сестре

(ilевитска)
Не узимај покрај жене своје сестру њену.

Љубоморна је та на себе. Не откриј с њом
срамоте (сестре) њене, крај ње живе.

40. О онима који чине гријех са стри
ном (девитска)

Не откриј срамоту брата оца твога, и
жени његовој не иди. Сродник ти је.

41. О осталом сродству (ilевитска)
Који спава са родицом својом открио је

срамоту рода свога. f ријсх свој hc прими-
1 и. Смрћу нска умре.

42. О онима којн чине б.;1уд са
животињама (tlевнтска)

(}вако ко би спавао са животињом нска
смрћу умре. И још, који би довео у постељу
своју четвероножну животињу нска смрћу

умре и он и животиња.
43. О онима којн творе б..1уд са муш

карцем (Излазак)
ffко неко легне са мушкарцем као са же

ном гадост је учинио. Оба нека умру.
44. () онима који туку или убију свога

роба (Излазак)
flкo нско удари штапом роба свог. или

робињу своју тако да умре 0...1 руке његове,
нека се казном казни. Ако преживи дан или
два, нека не буде крив јер је његово влас
ништво.

45. О онима који ударе ближњега (Из
лазак)

flкo се потуку два човјека па удари један
другог каменом или песницом, и овај уми
ре, али се опорави лежећи на постељи, па
ако се придигне одупирући се о штап и
изиђе, нека не буде крив онај који га је уда
рио. Ипак нека му да новца за лијечење и за
обоrаљеност.

46. О убиству намјерном и ненамјерном
(Излазак)

ћад неко удари човјека и овај умре, ако га
није хтио убити него му га Бог даде у руке
одредићу мјесто гдје може утећи убица. Ако
би неко устао на ближњег свог у жељи да га
убије, па потом прибјегне жртвенику моме,
нећу га примити, нека се погуби.

47. () убиству чов[ека и животиње џ1е
витска)

~ко неки човјек убија душу људску," и
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011 умре, нска II он смрћу сконча. Лко нско
убије животињу, нска врати другу умјесто
љс: 11 ако нско нанесе рану ближњему сво
ме. нека се II њему врати истом мјером.

4R. О свједоцима, 11 о презирању
(свједока) (l)ројеви)

ffко б11 нско убио човјека, нека свједоци
убнју убицу, али један свједок није довољан
да се неко погуби, Такав неће прими
тн опроштај за душу коју је убио јер и он
заслужује смрт. Неће добити опроштај.
Нека бјежи у град прибјежишта да би остао
да живи на земљи.

49. () свједоцима II лажним свједоцима
(Ilоновље1111 закони)

lipcд два или три свједока нека умре онај
који треба да умре, али за свједочанство
само једног нека не умре. Свједоци нека
први дигну руку на оптуженога да га убију,
а потом и сав народ. Избаците зло од себе.

Нека на устима два или три свједока
остане свака ријеч.

Ако би устао неправедан свједок против
некога бешчастећи га, онда нека стану та
два човјека који имају распру пред Бога,
и пред свештенике и пред судије, и нека
судије добро испитају да није онај непра
ведни свједок неправедно свједочио на бра
та свога. Избаците зло од себе.

50. О онима којн чарају, гатају и бају
(Левитска)

Не обраћајте се онима што са цријевима
врачају, ни бајачима, ни гатарима. Не
приљепљујте се њима да се не оскрнавите
од њих. Ја сам Господ Бог ваш. Ко се об
рати врачарима у цријева, и гатарима, и
бајачима, одступио је и чини прељубу с
њима (невјерство према Богу). Окренићу
лице моје ка тој души и истребићу је из на-

рола њспог И мушкарац и жена, ако доведе
кол себе онога који јс врачар у цријева, или
гатар, или бајач, нека се погуби, камсњсм
нска се заспу јер су криви.

ћрај заповијести Божјих

♦

49. ПOГilfl6ЉG

ПOGifflHHL{fl нпкпте, iШШffXfi II
Пf63fШT6fff iЊ=IHf!GTHfit GT\l'ДllT

GKOГ, 3&1НОГ пипп,
iif!ТHHИiИff О Б6GКШJGHH1II

ХЉ6БО.ЗI1iИ ff

flкo си разуман, говори Премудрост, од
говори ближњему и не заустављај ријечи
када им је вријеме. И Петар, старјешина
врховним (апостолима), тако заповиједа
говорећи: Спремни будите да у свако доба
одговорите онима који вас питају. Да се и
ми, дакле, не прикажемо као без ума и до
брог одговора Римљанима који су сада дош
ли код нас са благовјерним оцем и братом
Василијем, бившим игуманом тамошњег
манастира Светог Бенедикта, свештеним
монасима и богољубивим епископом бар-

ским, КОЈИ затражише наше мишљење о нс
ким питањима из Цркве љиховог епископ
ства: о бесквасним хљебовима, о суботњем
посту, о свештеничком браку, о служењу
Свете службе71 у све дане током Часног по
ста. Сада ћу им одговорити, по дару Светог
Духа свише, овако почевши:

Римски мужеви, који сте к нама дошли
и који у градовима нашим живите, знајте
да вама као вјерним и од Христа позваним
не приличи (држати) ништа од јудејских
обичаја некад добре левитске службе, од
бачене од Бога и прије доласка Ријечи. Као

. . .што вапију и они КОЈИ против њих Јасно
прорицаше, никакве заједнице нема вама,
синовима свјетлости и дана, ослобођеним
од сјени закона, са онима КОЈИ ЈОШ сједе у
тами и сјени смртној, нити (вам доликује)
јудејима посљедовати. А вама који то чи
ните, те једете њихове бесквасне хљебове,
и постите суботе, доликује да то чините у
цјелини и чувате закон (јудејски) и робујете
његовим запрећењима, но то нама слобод
ним не доликује. Ако се, дакле, још увијек
са бесквасним хљебовима причешћујете, о
Римљани, и ако сте још увијек под сјенком
закона, не (причешћујете се) Божјом сло
весном и живом, и нама вјерујућим људима
насушном и једносуштном (Жртвом), као
што научисте молити за хљеб насушни сви
ше.

Шта је то насушни, ако не нама
једносуштни? Ниједан други хљеб није
нам једносуштан, осим Тијела Христовог,
јер нам је једносуштан постао по Његовом
плотском очовјечењу, Ако наша смјеша
(природа) садржи душу, а Слово се у њу
обукло, ви онда не једете насушни и нама
једносуштни хљеб, причешћујући се бес-

квасним хљебовима. Бесквасни хљебови
су видљиво бездушни. као и природа самих
ствари, јасније говорећи. Ка.1 се претход-
110 дода мало квасца и замијеша у браш
но, па помијешавши ес с њим настане
. .Једно тијесто, и неком животном си.10,1 се
загрије, чини да се покреће. као живо. Није
као бесквасно тијесто фарисејско. које шт,
јс било, нити да буде, од кога нам јс Хри
стос заповиједио да бјежимо.

Ми постасмо заједничари Божје при
роде, којом се и причешћујемо имајући
заједништво са Христом, као што и Петар
врховни (апостол) рече:

h1агодат и мир да вам се умноже
познањем Бога Исуса Христа Господа иа
шег, И мало касније: Да кроз њих постане
те причасници Божанске природе, а не бес
квасног тијеста богоубица. А за Божју при
роду, ко други рече помислима њиховим.
до Господ? Бесквасно је и мртво тијесто
јудејско које ви Богу на жртву приноси
те, и још као равнообразно живом Тијелу
Господњем једете. Какву заједницу имате
са Христом, као што је већ речено, једући
мртво и бесквасно тијесто законске сјени,
а не Новога завјета? Ако ово и речете, но
лажете, као што говори Свети Јован Богос
лов:

flкo речено да 11..,1а110 заједницу с Њим а)
тами ходимо, лажемо и 11е творимо исти
ну. Ако ли у свјетлости ходимо, као штоје
Он са,, Свјетлост, имамо заједницуједни с
другима, u крв Исуса Христа очишћава нас
од свакога гријеха.

Онај који једе бесквасне хљебове. у тами
закона ходи. и какву заједницу хоће да има
са Христом? Обратите пажњу, у бесквас
ним хљебовима нема никакве животне
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силе, мртви су. У хљебу. тј, Тијелу Христо
вом, три су живе н животворне (силе) које
ес лају 01111ма којн их достојно једу: дух,
вода II крв. као што свједочи Јован који се и
на груди Христове наслонио, ријечима:

11юје је које свједочи: дуr, вода и крв,
и ово троје је уједно, и јавља Тијело Хри
стово, Ово и за вријеме Господњег распећа
611 откривено, када Вода и Крв од пречи
стог ребра Његовог истече, пошто Тијело
Његово би прободено копљем. Живи и Све
ти Дух пребива у обоженој Плоти Његовој,
у коју Дух претвара Хљеб који једемо, и

.ш постајемо Тијело Христово, живимо у
Њему.

Као што живо и обожено Тијело једемо,
тако и крв Његову, живу и топлу пијемо са
водом која је истекла из бесмртнога ребра
Његовог и којом се очишћујемо од свако
га гријеха. Иепуњавајући се топлим Духом,
топлу као што видите као од ребра Његовог
чашу пијемо, будући да од живог Тијела
Христовог и топлог Духом, топла нам Крв
и вода истече, које не може бити код оних
који једу пријесњаке. Ако мртво тијесто
једете, о премудри Римљани, као што Ријеч
показа, зашто се још и хвалите говорећи:
,,Ми не радимо као ви, тј. са сољу, и квас
цем, и водом да мјесимо брашно, те да тако
узносимо хљебове наше, но само са во
дом, брашном и огњем бесквасне хљебове
правимо, и од ово троје чисту савршавамо
нашу жртву."

Питам вас, ово троје - воду, брашно и
огањ - за шта држите? И шта сматрате да
то изображава? Тијело ли Господње? Но,
не рече љубљени ученик Христов Јован:
Тројеје које свједочи: вода, брашно и огањ,
него шта?Дух, вода и крв, и тројејеуједно,

тј. Тијело Христово као што већ речено
би, које једући ми се сједињујемо са Хри
стом, нас ради оваплоћеним, и постајемо
једног тијела с Њим, јер смо плот од Плоти
Његове, и кост од кости Његове, као што је
написано.

Ако (као слику) несаздане и бесплот
не природе Свете Тројице ово примате,
саблажњавате се падајући у јерес богостра
далника, који уче да је са Тијелом Ријечи
пострадало и Његово Божанство. Није се
заједно оваплотила Света Тројица, Отац,
Син и Дух, па да посматрате Њих као то
троје: воду, брашно и огањ, и равнообраз
но њима правите бесквасне хљебове, и на
жртву приносите. Но,један од Тројице, Син
и Ријеч Божја, оваплотио се од чисте крви
Свете Дјеве и постао човјек, савршавајући
сав Свој домострој. Распео се тијелом не
пострадавши Божанством својим. Распет
тијелом, предао нам је да у виду Хљеба
једемо Тијело Његово, живо Духом Светим,
овако рекавши:

При.мите и једите, ово је Тијело Моје
које се за вас ломи на остављење гријехова.
Шта је вама заједничко, у Христу браћо, са
законом који је Христос обеснажио? Чујте
Павла који говори: Старо прође и све ново
постаде. Ако по питању хљеба судисте пра
ведно, зашто се онда и не обрезујете? Хри
стос се обрезао. Зашто се не очишћујете?
Павле је и то урадио? Зашто и остале ста
ре (старозавјетне) обичаје не чувате као за
коници ради којих се хули име Божје међу
народима, као што је написано? Није добра
хвала ваша. Не знасте ли ријеч: мало квас
ца све тијесто укисели, и хљеб тада не буде
пријесан?

Него шта то Апостол пише Коринћанима?

Да ли тако како ви мислите, да празновати
треба са бесквасним хљебовима? Неће бити
тако, 110 зато што је као прво (неко) од њих
чак узео маћеху за жену, и као друго што ес
хвалише старим обичајима лажно названог
разума. Апостол хоће да их одврати и окре
не од старе злобе користећи се примјером
квасца и тиј еста, показујући им како и мало
зло, ако се занемари, велику штету нано
си заједничком тијелу црквеном, Због тога
им и рече: Не заплакасте се, да се избаци
између вас који такво дјело учини. Очисти
те, рече, стари квасац греховни, и изба
ците га између себе, да буде ново тијеето
Христово, као што се и крстисте бесквасни,
ТЈ. чисти.

И у овоме се огледа премудрост онога што
је апостол рекао, а не као што ви мислите. Да
је апостол Павле о бесквасним хљебовима
и празницима писао Коринћанима у по
сланици, и да је заповиједио празновати
са бесквасним хљебовима, не би учећи са
једанаесторицом Апостола и исправљајући
сву Цркву вјерних, у 70. Апостолском пра
вилу, уз запрећење утврдио и поручио сви
ма да се бесквасним хљебови од Јудејаца не
примају.

Gедамдесето правило Светих апостола
каже: Ако неки епископ, или презвитер, или
ђакон или било ко свештеничког чина по
сти заједно са Јудејцима, или празнује са
њима, или прима од њих празничне дарове,
тј. бесквасне хљебове или нешто слично,
нека буде извргнут, а акоје мирјанин, нека
буде одлучен.

Ако кажете: ,,Не примамо ове (бесквас
не хљебове) од Јудејаца, но их сами у дому
правимо" - која је разлика ако их од других
узимамо и ако их сами правимо? Бесквасни

хљебови су, и због тога ћете примити тежу
казну, јер не творите као што је Христос
заповиједио и апостоли Његови, него тво
рите као они што су под ропством закона,
као Јудејци који у тами и сјени закона сједе,
не покоравајући се Павлу који говори:

f~раћо, свако нека пребива у знаљу у
комеје позван. Јер, ниrдјс у Божјим списи
ма неће се наћи да су бесквасни хљебови
заповијеђени од Христа и Апостола
Његових када се од Њега учаху тајинству
Новога Завјета.

Павле овако пише Коринћанима: Као
што примих од Господа тако нан u пре
дадох, да Господ Исус, у 011у ноћ у којој
бијаше предан, узе хљеб - а не бесквасни
хљеб - и заблагодаривши преломи и рече:
Примите, једите... И не говори ово само
он, него и остали јеванђелисти. Матеј каже:
Кад јеђаху, узе Исус хљеб. Видите m1 ..1а и
овај рече хљеб? Тако исто говори и Марко
и остали. Ниг.цје се код њих не помињу бес
квасни хљебови.

Пошто је Христос требало да постра
да у тај дан законске Пасхе, када Јудејци
жртвују јагње, и богоубице се спремаше за
Пасху у петак, као што рече Јован: Будући
да бијаше петак... а бијаше велики празник
та субота, која тада паде у 14. дан ниса
на, првог мјесеца, године 5534, сунчаног
круга љето бијаше 18, мјесечево љето пето.
Како због хватања не би стигао предати
ученицима своју Пасху, легавши за вече
ру, јасно у четвртак вече. једе дакле тада,
али своју Пасху, прије празника бесквас
них хљебова. И ово је јасно због тога што
леже - не бијаше то узакоњено, будући да
закон заповиједи да се Пасха једе стојећи
обувено, приљежно. У та времена напу-
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сти законску Пасху, испуњ:шајуlш Своје
проповијели. Предаде Своју (Пасху) на ве
чери, примајући и преламајући хљеб прсла
дс Апостолима тајинство Новога Завјета, у
ноћи четвртка. Бијаше 13. нисан, четвртак
навече 11 11е бјеху бесквасни хљебови пошто
су још јели хљеб. Бесквасни хљебови су по
закону падали 15. нисана, а 14. нисана се
само жртвовало пасхално јагње. Тако, и у
четрнаести дан првог мјесеца нисана закон
предвиђа пасху. Петнаести нисан је први
дан бесквасних хљебова и то је субота и не
јеђаху се пријеси хљебови у четвртак који
јс био 13. нисана. Ако се Христос жртво
вао II распео у петак 14. нисана, а у суботу
бијаше празник бесквасних хљебова када се
бесквасни хљебови јеђаху, када једоше бес
квасне хљебове, и кад их је Христос у Но
вом Завјету предао Апостолима? Можда по
Свом васкрсењу из мртвих?! Зар не видите
да вас чињенице јасно изобличавају? Хри
стос није ни дочекао да једе законску Пас
ху, јер се још нису јели бесквасни хљебови
кад је Он предао тајну Новога Завјета.

Показаћу вам и од закона који је дао
Мојсије и који каже: ,,Ово су празни
ци Господњи и њих ћете назвати светим.
Ово су времена њихова: четрнаестог дана
првог мјесеца увече Пасха је Господња, а
у петнаести дан истог мјесеца празник је
Господњи бесквасних хљебова, и седам
дана једите бесквасне хљебове." И овдје,
из Мојсијевог закона можете видјети да се
нису јели бесквасни хљебови у четвртак.
Гдје се нађоше бесквасни хљебови када
Христос са ученицима својим једе вече
ру, када по Мојсијевом закону не наступи
вријеме да се склоне хљебови? Мојсије је
заповиједио да се само седам дана у годи-

ни једу бесквасни хљебови. Ви овај закон
Мојсијев порушисте, јер преко цијеле го
дине правите бесквасне хљебове. Христос
није дошао да укине закон него да испуни.

Но узалуд се браћо противите истини. Да
нам је било предано од Апостола да једемо
бесквасне хљебове, ваш свештени папа
Агатон, тај првопрестолник Светог Шестог
(Васељенског) сабора, при цару Константи
ну, и божанствени Григорије Епископ акра
гански устали би храбро против када бо
жанствени Оци тога светога Сабора доне
соше правило против бесквасних хљебова,
којим забранише вјернима да их праве. За
кон овако говори:
Једанаесто правило Шестога сабора ко

ји би одржан у Трулској палати: ,,Нико од
убрајаних у свештенички чин, или свјетов
ни човјек, нека не једе бесквасне хљебове
јудејске, нити да с њима бива близак, нити
у болести да се лијечи код њих, ни у јавним
купатилима да се с њима заједно купа. Онај
који почне ово чинити ако је клирик нека
буде извргнут, а ако је мирјанин нека буде
одлучен."

Они који праве бесквасне хљебове и једу,
ако их и не примају од Јудејаца, ипак су им
у томе слични и држе се јудејских учења, и
безаконици су.

Према својој моћи, о бесквасним
хљебовима вам рекох довољно, а сада нам
треба и о суботњем посту проговорити.

50. П0Гi/fUUb6
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fеците нам зашто постите суботом у
вријеме Четрдесетнице Великог поста? Зар
нисте примили од Апостола да тако не тре
ба чинити? Врховни апостоли у пет књига
заповијести, у дјелу о мученицима, у 19.
глави овако говоре:

Господ11љнзапов~Uедидапости.мосриједу
и петак. Сриједу због издаје, а петак због
страдања. Велику суботу заповиједише да
постимо, не што суботом треба постити,јер
је субота дан починка од дјела стварања,
него само ту једну суботу треба постити
због Творчевог силаска под земљу.72 На
крају књиге опет каже: Веселите се на са
борима сваке суботе осим једне и сваке
недјеље, а убрзо додаје: треба се веселити
у те дане, а 1-1е туговати. У седмој грани
истих заповијести у 24. глави овако рече:
Суботу и недјељу празнујте јер се субо
том сјећамо стварања свијета а недјељом
Васкрсења. Једна само субота, погребења
Господњег, у читавој години нека се чува, и
њу треба постити а не празновати. У оно
вријеме у које је Створитељ под зел,љолt,
јача је туга за Њим од радости због завр-
шетка стварања. Но ово, тајно записано и
заповијеђено од Климента, папе римског,
не достиже тако до нас, већ знајући Духом
Божјим да није мали преступ постити су-

ботом, везали су (апостоли) јаким запреће
њем Цркву за то, говорећи у 64. правилу:

flкo се нађе ко од клирика да пости у
недјељу или суботу, осим јеоино и са.но
у Велику суботу, нека се извргне, а ако је
мирјанин пека се одлучи.

Њима сљедују и Оци Шестога сабора,
који сложно установише закон у 55. пра
вилу. Овом сабору предсједавао је Агатон.
папа римски и Григоријс епископ акраган
ски. Одлучише сљедеће:

"Пошто увидјесмо да они у римском
граду за вријеме Четрдесетнице и Све
тога поста посте суботом, насупрот пре
датом црквеном поретку, угодно би било
овом Светом Сабору да Римска Црква држи
неизмјењено правило Светих Отаца које
каже: Ако се нађе неки клирик да пости у
недјељу или суботу, изузев Велике суботе,
нека се извргне, а ако је мирјанин, нека се
одлучи."

Овако сљедујемо учењу Апостола и оних
који учише и управљаше Црквом вјерних.
заједно са Римским папом Агатоном,

Откуд и од кога ви примисте, не само да
постите суботом, него и службу узношења
приносите увијек у дане Четрдесетнице. а
не само суботом и недјељом?! Откуд устав
такав примисте?! Од Апостола сигурно не.
Шездесет девето правило Светих Апостола
о томе овако говори:

flкo неки епископ, или свештеник. или
ђакон, или чтец не пости Свету Четрде
сетницу, или сваку сриједу II петак, осим у
случајутјелесне немоћ 11, нека буде извргнут,
а акоје мирјанин, нека се одлучи. Цјеловиту
службу приносимо у четврти час дана ( 1 О
ујутро), када је и по закону установљено
да се приноси Бескврна Жртва. Како онда
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можете држати пост Ј\О левстог часа (до 3
поподне), :i прекидати га за вријеме служ
бе? Никако, јер јс то немогуће. Падате под
проклетство, јер Оц11 Сабора у Гапгри 18.
правилом тако одредише:

f11,.·o се неко од подвижника погорди, и без
тјелесне потребе, 0111ш11а и од Цркве чува
иа правила руши, умишљајући да је савр
шен, нека буде проклет.

Оци Лаодикијског сабора у 51. правилу
кажу овако:

\[ дане Четрдесетнице не треба праз
новати дане мученика осим суботом и
недјељом. И опет, ти исти одлучише 49.
правилом да не треба за вријеме Четрде
сетнице хљеб приносити (Благодарење)
осим само суботом и недјељом, И Оци Ше
стог Васељенског сабора, са Агатоном Па
пом римским у 52. правилу заповиједају
овако: У све дане Свете Четрдесетнице,
осим суботе и недјеље и празника Светог
Благовјештења, нека се служи Литургија
пређеосвећених дарова.

Тако смо примили да служимо суботом и
недјељом у трећи час дана, када и Свети Дух
сиђе на Алостоле. Приносећи у та два дана
хљебове, освештавамо дарове, и од њих
довољан дио остављамо и за остале дане, у
које послије деветог часа вршимо вечерњу
службу, и по свршетку свих пјевања, свеш
теник и ђакон врше вход носећи само ка
дионицу. По читању пророка, тј. паримија,
читамо молитве установљене Василијем
Великим и даре преносимо од предложења,
ТЈ. од малог олтара до великог и помолив
ши се над њима, још предану молитву од
Господа рекавши, узносимо пређеосвећени
Хљеб и говоримо: Пређеосвећене светиње
светима, и сјединивши Тијело са Крвљу,

причешћујемо се, па заблагодаривши, от
пуст дајемо.

f1 ви, о Римљани, (узносите) свагда за
вријеме Четрдесетнице и Светога поста
цијелу службу, која треба да се узноси у
трећи час дана, и тако чинећи преступате
овдје наведена црквена правила, падајући
при том под клетву Светих Отаца као пре
ступници правила.

\) 1;рд1-iу Шflll'l'llllllitl

Ко вас је научио да забрањујете или
прекидате бракове свештеницима? Који
од црквених учитеља вам је ову заблу
ду предао? Они који су примљени у чин
неожењени и потом хоће да се жене, по
закону је забранити то постављеном без
жене. Али, ако се постављени јереј раније
оженио, и у цјеломудрености и чистоти жи
вио, такав брак рушећи чините безакоње,
и јако гријешите у томе. Изобличавају вас
и заповијести Светих Апостола, које је у
шест књига написао Климент, папа римски.
У 17. глави овако кажу Апостоли:

"За епископе, свештенике и ђаконе треба
постављати оне који су се једном женили,
било да су им жене живе или су умрле. Они
ма који се нису женили прије постављања,
не приличи да се жене послије постављања,
или ономе који се већ женио да другу узи
ма. Довољно им је да имају оне које су има
ли прије постављања."

'f свом петом правилу Свети Апостоли
овако рекоше: ,,Епископ, или свештеник,
или ђакон да не отпушта своју жену под из
говором побожности. Ако је отпусти нека
буде одлучен, а ако остане упоран у томе и
не прими је, нека се извргне."

Хоћете ли рећи нешто и против Шестог
васељенског сабора, и против папе вашег

Агатона, којега много пута поменусмо а
који је пресједавао тим Сабором 170 Све
тих Отаца при цару Константину, унуку
Ираклијевом? Како се нс успротиви Све
том Сабору, који заповиједи против ових
безакоња којих се ви сада држите? Он таква
предања сматраше за страна и далека апо
столском учењу. Због тога, заједно са свим
Оцима светог Шестог сабора, као и о бес
квасним хљебовима, о суботњем посту, о
свештеној жртви за вријеме Великог поста,
тако и о браку свештеничком закон положи.
Тринаесто правило овако говори:

"Пошто смо сазнали да је у Римској
Цркви прихваћено као правило, да они
који треба да се удостоје рукоположења
за ђакона или свештеника, морају при том
обећати да се више неће спајати са својим
женама, ми, сљедујући старом правилу
апостолског свједочанства и поретка, запо
виједамо да свештеницима законити брак и
од сада буде очуван у цјелости и да им се
никако не раскида свеза њихова са женама,
нити да се лишавају приближавања једно
другом у одговарајуће вријеме."

Тако, ако се нађе неко достојан да буде
рукоположен у ипођакона, ђакона или свеш
теника, нека се никако не спречава да при
ми тај чин ако живи са законитом женом.

flкo се неко дрзне, идући против Апо
столских правила, лишити некога од свеш
тених свезе и општења са законитом женом,
нека се извргне.

Откуд, и од кога ови зли недузи наиђоше
на вас, о мужеви римски, премудри и
благороднији од свих осталих? Испитајте
подробно и остало о овом, браћо, од кога
сви ти отровни недузи долазе, тј. о бесква
сним хљебовима, о суботњем посту, о ра-

скидању свештеничких бракова, о вршењу
службе у све дане Великог поста. и увидјев
ши њихову злобу у свијетлу богоналахну
тих списа, од таквих дјела бјежите Цркви
Божјој, да сјединивши се с нама, с вашом
браћом од које се ради претходно реченог
отргосте, откривена лица славу Господњу

. . .гледамо Сједињени у православној Вјери.

о с·грижш,v ~;р,Ц[
Зар није о стрижењу браде написано у

закону: ,,Не стрижите брџа својих, јер
оно што је женама љепота, мушкарцима нс
приличи." Бог створитељ је тако уредио.
Ви који чините ово ради угађања људима
противећи се закону, бићете мрски Богу
који нас је саздао по свом образу. Ако хоћете
Богу угодити, одступите од свега што му је
мрско, и што њему није угодно не чините.

0 Д\'ЖШIII КОСЕ 11 \'Кр.1ШјК.1ЊV

И о коси, не заповиједа ли Бог овако пре
ко пророка: ,,Власи главе своје не храни
тј. немој зарасти, већ их скраћуј и пери, да
се не чешљаш често. Који држе дугу косу
и стално се мирисима мажу, 1-ши ће бити
уловљени, или ће сами ловити жене."

О прспњу
Тако и о прстењу. Овако говори Бог пре

ко пророка Мојсија: ,,Не стављај златно
прстење на прсте своје, јер је то одлика
оних који воле блуд." Ко измишља непо
требно не твори правду.

Вјерноме и човјеку Божјем не приличи
ни превише његовати власи главе своје ни
правити ћелу, тј. шишати се на ћелаво, нити
правити валовиту косу, будући да то ни за
кон не одобрава, говорећи у Поновљеним
законима да се не прави ћела и не увија
коса.
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Није 1111 ово такво да, ако привсдсм у
послушање вас, људе којима говорим, биће
благодат вама који познасте да јс добро по
коравати ес Духу Светом. Ако не, онда нам
дајтс свједочанства од Божанских списа
која вас оправдавају, и ми ћемо, узнавши за
њих. повиновати се постојаним ријечима
духовним .

У молчанију вас љубећи у Христу Ису
су Господу нашем, Коме нека је слава у
вијекове вијекова. Амин.

•

51. п в га я в ь е
О ФfiIHUНiИfl

И OGTflif IIiИ iliITHHИМif

Папа римски је над свим хришћанима
Западне стране, споља од Јонске луке: Ита
лима, Лонгобардима, Францима, који се и
Германи називају, Амалфини, Бенедци и
остали, осим калавријског рода и њемачког. .народа КОЈИ се ничим не разликује од ста-
рих Јелина у нечистоти и срамним .цјелима.
У Калаврији су правовјерни хришћани од
давнина и научени су обичајима наше Апо
столске Цркве.

Сви који су са папом, прије много
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времена отпали су од Саборне Цркве, и
отуђили се од јеванђелских, апостолских
и отачких предаља ради варварских оби
чаја којих се држе. Од тих (обичаја) гори и
чешћи су:

1. Када исповиједају Светог Духа у Сим
волу вјере, састављеном од јеванђелских
ријечи: 11 у Духа Светога, Господа жи
вотворнога који од 01/а исходи, они до
даше: и од Сина. Зло и наопако. Мис
лим да због сиромаштва њиховог језика
тако гријеше, па у вези исхођења Светог
Духа од Оца и поелања Светог Духа ка нама
због Исуса Хриета не разликују ни по чему
исхођење и послање, умујући као варварске
незналице.

2. \f'мјеето на (квасном) хљебу, служе на
бесквасном, и клеветају Светог апостола
Петра и Свете Оце говорећи да су им они
тако предали.

3. Њихови епископи за вријеме рата и
сами се опасују и прије осталих одлазе у
рат и боре ее.

4. Посте суботом, и ако се деси да у су
боту падне празник Христовог Рођења, или
Богојављења, не разрјешују суботњи пост
ради празника.

5. 1f Великом посту почињу постити од
сриједе прве не.цјеље.

6. \f' сиропусној не,цјељи не остављају
меса, нити знају шта је сирна недј еља.

7. Не посте читав пост, него и у сами
свети и Велики четвртак једу јаја, сир и
млијеко. Својој дјеци у све не,цјеље Светог
поста дозвољавају млијеко, сир и јаја да
Једу.

8. Ликове светитеља у својим црквама
не сликају изузев Распећа, и то Распеће не
сликају бојама него праве цијело, извајано

од комада дрвета или камена, 1ј, исклсса-
110.

9. ])ада одлазе у божанствене цркве
они ничице на земљу падају, и прикло
нивши лице 'Земљи шапућу, и потом пр
стом цртају крст на земљи и uјеливајући
(то мјесто) устају. За толико молитву завр
ше.

1 О. iИатер Господа нашега Исуса Хри
ста не зову Богородицом, него само Света
Марија.

11. \f' Свети олтар улази свако ко хоће,
па и за вријеме службе, било којег да су
рода, или узраста, или чина. Чак и жене
кад хоће сједе на епископском престолу
у олтару. Толико знају разликовати свете и
нечисте.

12. Удављено једу, и од звјери убијено, и
цркотину, и крв, и медвјеђе месо, и видре, и
жабе и још нечистије и поганије од тих.

13. fЬихови свештеници и епископи не
носе свештеничке одежде израђене од вуне
него одежде изаткане од црвене свиле,
украшавајући их на разне начине. Прстење
носе и руке облаче у рукавице: на десној
рукавици је нацртана рука из облака, а на
лијевој се црта Јагње Божје,

14. Њихови свештеници крштавају само
водом, и со стављају у уста ономе који
се крсти. Пљују у лијеву руку а десном
измјешају пљувачку и тиме помазују онога
који се крсти. Крштене, када одрасту и пад
ну у гријехе, помазују уљем за отпуштење
гријехова, и сматрају да су двапут крште
ни.

15. Њихови свештеници и нека друга
очишћења врше, и кропе се водом у све дане
да би одагнали оне којих се боје, робујући
јудејским обичајима.

16. Iiлa, осиљају некако дланом са
пет прстију и послије тога палцем лице
закрштавају.

17. Од сриједе прве седмице поста па све
до Пасхе никако не пјевају А.111;1уја.

18. Они који ће бити рукоположени за
ђаконе, свештенике или епископе морају
отпустити своје жене, и проповиједају
свештеницима у свим крајевима који су
под њима да отпуштају своје жене. Они не
само да такву проповијед не прихваташе,
но и када би и~1 умрле прве жене, узимали
су друге, а било је таквих који су узимали и
треће и служили без икаквог страха.

19. Њихове умрле епископе за читавих
осам дана остављају непогребене, и сви
из те области, обукавши се, долазе и поју
над њим јер им је такав обичај, и онда га
поrребавају. Руке умрлог не положе на прса
крстообразно, као што ми чинимо, него их
пруже низ тијело до бедара, а очи, уши, ноз
дрве и уста залијепе воском. Исто тако раде
и са мирјанима.

20. Њихови свештеници по три, и по че-
. . .тири пута служе у једној цркви, или гдје се

затекну. Не разликују свете од нечистих.
21. Сваки од њих, дајући своју кћер

нечијем сину за жену, отуда опет доводи
кћер пријатеља свога за жену своме сину.
брату или рођаку.

22. flкo неко из монашког реда постане
епископ, они му одобравају да једе месо без
бојазни. Ако се неко од монаха и мало раз
боли, једе меса, а свињску маст једу сви. и
они КОЈИ су здрави.

23. fiелики пост у њиховим земљама и
код околних народа не пости се једнако. У
Леденој земљи пости се десет не.цјеља. Од

. .
осталих Једни посте осам недјеља, други
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више. неки мање. Итали, тј. Римљани по
само шест нсдјсља.

24. Они крст Господњи у све друге дане
држе у цркви и поштују га, гледају, клањају
се пред њим и цјсливају га. А у Свети и Вс-

. .лики пост нити му се клањају, НИП! гледају
на њега већ га склоне на неко тамно мјесто
и сакрију га плаштаницом. Тек на Велику
суботу. појући алилуја, узимају га са тог

/

. . .тајног мјеста и откривају што представља
устајање из гроба. Од олтара људима
показују крст и одједном сви, снажним гла
сом узвикују .Алилуја", и много времена
сви тако чине, као што ми на Велику Пас
халну недјељу узвикујемо "Христос Вас
крсе".

25. Док њихови јереји по чину слу
же и док читају Свето Јеванђеље, или док
спремају Свете Тајне сабраном народу,
многи од њих по обичају сједе без страха и
причају између себе.

26. Причаснике свете заједнице не
примају као што ми радимо, већ онога ко
хоће да буде причасник само пољуби свеш
теник који служи и цјелив се рачуна умјесто
причешћа.

27. Постављење за епископа и кли
рика њихови епископи не чине у било
које вријеме већ само четири пута
годишње, у одређене дане. Годину дјеле
на четири дијела: на прољеће, љето, јесен

. . .и зиму, и иэдвајају прве мјесеце годишњих
доба, тј. март, јун, септембар и децембар
којима почињу смјене годишњих доба.
Прве не.цјеље марта, или јуна, или септем
бра, или децембра, у прву сриједу, њихови
епис11Dпи постављају епископе и клирике
JDje xolie.

52. ПOГilr16iЬC

Кf1ЗН&1ње (}Ветог flHf1GTf!GHJd
ПflTfЂ~HlfXfl fiHTHOXHJGJ\OГ
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ШСГ 1.JIII/rl, 1\.:40 ШТО II Пf'f-ШI!ilrt ГOG\)fC

'f црквеним списима Филона Философа
нашао сам овакав запис:

За вријеме гоњења један епископ одлучи
од службе неког свештеника. Отпутовавши
тај свештеник због неких потреба у другу
земљу, деси се да буде заробљен и намучен
од јелина73 и претрпјевши многе муке, на
крају би посјечен као Христов мученик.

Кнез тога града, који бијаше хришћанин,
успије некако да златом откупи тијело Све
тог мученика. Када мину гоњење, сазида
кнез цркву томе Светом мученику, и по
ложи његово тијело у ћивот унутар олта
ра, па сабравши сву област, позва еписко
па желећи да освешта цркву. И тек што по
чеше вечерњу службу, кад епископ рече:
"Мир свима!", поче се ћивот сам кретати и
тако изиђе ван цркве. Страх и трепет обузе
све. Свезавши ћивот ужетом опет га увуко
ше унутра на његово мјесто. Кад епископ
поново рече: ,,Мир свима!", опет ћивот
сам пође излазити из цркве. Поче на крају
кнез са свим домом својим ридати и плака-

ти, исповједајући ес Богу, мислећи да због
њихових гријехова Свети мученик не жели
живјети у њиховој цркви. Кад јс пала ноћ,
јави се мученик пред епископом говорећи:
"Учини ми љубав и потруди се да одеш из
града мојему епископу, и приволи га да мс
разрјеши од запрећења, јер ми је био за
бранио да служим, и не могу служити са
вама. Иако сам вјенац мученички примио,
Лица Божјег не видјех јер сам одлучен. Ти
не покушавај да ме разријешиш. Ако ме не
разријеши онај који ме је свезао, ни служи
ти не могу са вама ни лица Божјег видјети,
као што је Он Сам рекао свештеницима:
Што свежете на земљи биће свезано на
небу."

Узе епископ кнеза и неке клирике и оде
ономе епископ½ те му исприча о светом
Божјем мученику, и о ономе што видје у
виђењу. Устаде тај епископ, и похита са
њим, па дошавши поклони се светом муче
нику и рече: ,,Разрјешава те Христос Који
те је свезао преко мене смјернога, зато што
си излио крв своју за Њега. Уђи и служи
са нама." И унесоше ћивот у свети олтар, и
одслужише свету службу, а ћивот се отада

. .не помјери са свог Мјеста.

Кf13ИВЮЬ6 ИСТОГ GВПОГ 1ШflGTdGll3fl О
ШIПН PIOИGKMI ГfИГОРНЗУ, Б6G36ДIШКУ Н
ЧУДОТВОРIЈУ

Причао нам је свештеник по имену Пе
тар, који је из Рима дошао, о Светом оцу на
шем Григорију Бесједнику папи римском.
Кад је био папа саградио је велики мушки
манастир и дао заповијест да нико од мона
ха не посједује ништа своје, ни једног злат
ника. Један од манастирске браће имаше
брата свјетовњака, и замоли га говорећи:
"Брате, немам шта да радим, него учини

љубав, купи ми нешто да могу радити.
Брат свјетовњак му одговори: ,.Брате, ево
три перпера. Узми и купи шго хоћеш." У·
брат његов три перпера и држаше их код
себе. Примјети неки брат из манастира да
он има три перпера, па оде те каза иrуману,
а овај извијести о томе светог папу. Блаже
ни Григорије сазнавши ово одлучи тог бра
та од Светог Причешћа. зато што је прек
ршио манастирско правило.

Убрзо потом умре одлучени брат а да
папа није знао за то. Након два или три дана
оде игуман и извијести папу да је тај брат
починуо. Папа се не мало ожалости јер га
није прије смрти разрјешио од одлучења.
Због тога написа молитву на папиру, и даде
свом првом ђакону да оде на гроб умрлога и
прочита. Бијаше написано ово: ,,Разрјешен
је од одлучења умрли брат." Први ђакон
оде да уради оно што му би заповијеђено,
и прочита са хартије написану молитву. Те
ноћи видје игуман умрлога брата и упи
та га: ,,Зар ниси умро брате?" Он одгово
ри да јесте, и игуман га опет запита: ,,Та
rдје си био до данашњега дана?" Одгово
ри му брат: ,,Уистину, у тамници бијах до
јучерашњега дана, а у тај и тај час бих пуш
тен." Сви схватише да у онај час у који први
ђакон рече молитву на његовом гробу, у тај
час би разријешен од одлучења, и ослободи
се душа његова. И сви узнесоше славу Богу
у вијекове вијекова. Амин.
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'11олитва над покајницима, односно
најприје 50. псалам, па 37. и l 02, а онда ова
молитва:

Владико Господе Боже наш, који си
кључеве Царства твога повјерио врховном
Апостолу Петру, и на њему Цркву Твоју
сазидао II дао му власт Твојом благодаћу
да веже и разрјешава на земљи, услиши

. .сада нас недостојне КОЈИ те призивамо на
очишћење слуге твога овога ИМЕ. Пока
жи милост Твоју на њему, Ти који спасаваш
оне који се уздају у Тебе. Ти си нам рекао,
Господе, богоносним устима твојих проро
ка: Обратите се Мени и Ја ћу се обрати
ти к вама, и још: Не желим смрти греш
ника, него да се обрати и живи. Ти дакле,
Човјекољупче, не окрени се од слуге твога
ИМЕ који се обраћа од заблуде свога пута
и моли од Тебе очишћење, него га посјети
милошћу и подигни милосрђем Твојим, јер
си Ти Спасење оних који се кају, и Теби сла
ву узносимо са Оцем и Пресветим Твојим
Духом, сада и увијек и у вијекове вијекова.
Амин.

iffoл11·rКA др\'f'А на~ /IОКАЈШЩ/IЛМ

Боже, Ти си преко пророка Натана да
ровао опроштај Давиду када се исповије-

д110 за своја сагрешења, и примио Пе
тра када је горко плакао због одрицаља,
и блудницу која јс сузама омила ноге
Твоје, и Манасију, и цариника и блуд
ног (сина), и рекао си: Исповиједајте
један другом гријехе. И ако испо-
виједамо сагрешења наша, Вјеран је
и Праведан да опрости нама гријехе
наше, и да нас очисти од сваког гријеха.
Господ и Спас наш Исус Христос нека
ти опрости, моје духовно чедо ИМЕ,
све што си пред Њим исповиједио пре
ко мене недостојног и у садашњем
вијеку и у будућем, и да те удостоји
неосуђена предстати на Суду Његовом
јер је благословен у вијекове вијекова.
Амин.

54. ПOГilflBih6

ПО\fЗДfIНО \fПY◊T.SO о то,ие I\f!K()
TfeБf! &ШИТИ БОЖflН◊ТВЮ-10
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ПfОСФОfЋ И fШlf\l'

Хљеб и чаша истински је подобна оној
Тајној вечери, на којој је Христос узео

хљеб и чашу вина рекавши: Ilри.мите, и
једите и пијте сви, овоје Тијело моје u Крв,
и учинио нас заједничарима Смрти, Славе
и Васкрсења Његовог.

f~ино и вода јесу Крв и Вода
који су истекли из ребра Његовог, као што
пророк каже: Хљеб ће му се дати и вода за
пиће. Умјесто копља које прободе Христа
на Крсту служи ово копље, тј. нож којим се
коље јагње.

Примивши просфору од ђакона, свеште
ник узме нож и очисти Је, и потом крстоо
бразно знаменује просфору говорећи: Као
овца ,ю заклање би вођен, и као јагње пред
011им који га стриже не испусти гласа.

f'екавши ово положи просфору на Свети
дискос, и показујући прстом њен врх гово
ри: Тако не отвара уста својих, у смирењу
Његовом суд се Његов узе, а поријекло
Његово ко ће исказати, јер се узима са
земље живот Његов.

Послије тога положи изрезан велики
средишњи дио просфоре на дискос, и крсто
образно га засијече говорећи: ffipmвyje
се Јагње Божје које узима гријехе цијелог
свијета, и додаје: Амин.
fекавши ово узима Свети путир и улије

у њега вино и воду. Говори јереј: Gједињење
СветогДуха. Амин.

И потом опет говори: Један од војника
копљем ребра Његова прободе, u од
мах изиђе из ребра Исусова крв и вода, и

онај што видје посвједочи и истинито је
свједочанство његово.

Потом постави путир на божанствену
трпезу, и прстом показујући гледа на хљеб
који изображава Јагње и на вино које изо
бражава Крв и опет говори: Н тројеје које

свједочи: дух, вода и крв, и тројеје уједно,

u сада и увијек и у вијекове вијекова.
И окади Свете дарове говорећи молитву.

Потом проскомидишс просфору Светој Бо
городици говорећи: Господе Исусе Христе
Боже наш, прими жртву овуу славу u част
Пресвете Владичице наше Богородице.

Тако и светима којима хоће проскомили
сати говори: Господе Исусе Христе Боже
наш прими ову жртву у славу u част Све
тог ИМЕ.

За здравље живих: При.ми Господе Боже
наи, жртву ову за опроштај гријехова слу
ге твога ИМЕ и удостој га вјечног живо
та.

За мртве приносећи говори: По.нени Го
споде душу слуге твога ИМЕ u настани га
тамо гдје сија свјетлост лица Твога.
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1. ГћlШI
о v1·ок,1р11щ' 311pt"1rљi1
1. Заручење је најава и објава будућег

брака.
2. Заручење настаје у писаном и неписа

ном облику.
3. Они који уговарају брак, уговарају и

заручење. Увијек отац уговара за кћер ако
се она Јавно не противи.

4. Ако родитељи на самрти оставе неко
ме кћер своју да се стара о њој, старатељ
без воље њене не може саставити заручење
за њу, нити разрушити постојеће њено
заручење.

5. Отац кћери која се налази под његовом
машћу може раскинути заручење, а уколи
ко Је својевласна, не може.

6. Како о браку, тако и о заручењу, они
који ће се сјединити саглашавају се. По
требно је и да се дјевојка која је под влашћу
сагласи. Ипак, потребно је да се отац са
гласи, ако се она не противи. Она се може
противити само ако морално недостојан и
сраман живот (води) онај коме је хоће за
ручити.

7. Не склапа се заручсгьс за сина или кћер
којн су под влашћу а не саглашавају се,

8. Заручење се склапа за онога који до
бро разумије оно што се обавља, а то значи
да дијете не буде узраста мањег од седам
година.

9. Који је заручио дјевојку и не догово
ривши се о времену трајања заручења, ако

. . ,
у истом крају живи дужан Је прије истека
четири године узети је. Ако у другој обла
сти да је до навршене три године узме, Ако
продужи преко овога, може дјевојка за дру
гога поћи.

1 О. Због одговарајућих разлога може
се продужити вријеме заручења и послије
четири године: због болести заручника
или зарученице, или због смрти њихових
родитеља, или због неких битних разлога,
или неког далеког одсуствања које се деси
ло у нужди.

11. Заручење врши неко самостално или
преко заступника или писменим путем.

12. Удовичка жалост за мужем не спреча
ва жену да склапа заручење.

13. Дјеци оних који су ђавоимани, чак и
ако су под влашћу, није потребна саглас
ност оца када желе склопити брак, одно
сно заручење, већ нека их склапају у Кон
стантинграду одлуком градског епарха. У
другим областима брак закључују одлуком
властелина или епископа тога града, у при
суству њиховог хранитеља и оца.

14. Ако дјецајеретика постану хришћани,
нека принуде своје родитеље да их хране и
облаче, и мираз и предбрачни дар да дају за
њих по мјери свог имања,

2. ГfflШI
О 3л110311л111 3лpr1rњt1
1. Залози заручења имају такву сушти-

ну да ако се онај који прими залог одрекне
да склопи брак, да врати двоструко; а ако
онај који је дао одбије (склапање брака),
нека губи залогу. Ако јс залог дат на име
заручења, уколико заручник или заручница
умре, оно што је дато наређујем да се вра
ти, изузев ако се умируће лице није прије
смрти одрекло склапања брака.

2. Много пута се деси да отац који је
узео за своју кћер залог заручења умре, а
још није био брак, и тако по његовој смрти
хранитељ или старатељ те дјевојке хоће
раскинути заручење, Заповиједам да не
приличи раскидати оно што Је отац за жи
вота утврдио и уговорио.

3. Ако иновјерници, за које се не зна да су
то, склапајући заручење дају залоге, могу
опет узети оно што даше и разријешити
заручење. Ако су знали да су (ови) туђе
вјере, и даше брачне залоге, онда су криви,
те се муж лишава онога што ЈС дао, а ако
је (у питању) жена, нека да двоструко оно
што Је узела.

4. Ако се самовласна жена, која Је
пунољетна, узевши залог заручења одрекне
брака, нека врати двоструки залог. Ако, не
будући пунољетна, измоли скраћење време
на до пунољетства и узме залог заручења, и
затим се одрекне брака, опет двоструко да
врати.

Постоји могућностда се измоли скраћење
времена до пунољетства, за мушкарце од
20. до 25. године, за жене од 18. до 25. го
дине. Замоливши цара да од њих одстрани
њихове старатеље јер су сами они способни
да се брину о свом имању, и имајући јавно
свједочанство о својој разумности, тада, на
кон молбе, све чине као пунољетни људи.
Ипак, не продају ништа од свога имања без

допуштења,
Ако су отац или мајка дјевојке залог узе

ли, или дјед за унуку која јс пунољетна,
и они двоструко да враћају ако је могуће
склопити брак а они то одбијају,

Ако ће брак бити ништав, нека ес само
врате залози, Ако није у питању ништав
брак, а они се одричу због одговарајућег

. .разлога, ако су за тај разлог знали и прије
заручења, нека сами себе сажаљевају што
су таквог заручили. Ово говорим и за за
ручницу која се одриче брака,

5. Ако бракови којима се надало и по
закону нису одбијени, по давању залога
заручења, а заручница се одриче заручника
због његовог срамног и блудног живљења,
или због иновјерја, или због различитих
божанствених заповијести, или муж за
кога треба да пође није способан да створи
дијете, или због других одговарајућих раз
лога за раскидање, ако је ово било видљиво
прије него је дат залог, и жена или њени
родитељи су знали за тај разлог, нека сами
себе жале.

Ако за ово нису знали, или се по давању
залога догоди неки одговарајући разлог да
зажале, нека само врате залоге а од другог
свега су слободни.

6. Не приличи властелину да у области
у којој живи заручи жену. Ако то учини,
дозвољава се родитељима, хранитељима
или старатељима да се одрекну брака и
задрже за себе залог заручења. Ово се од
носи и на синове, и на унуке његове, и на
сроднике, и на вишу послугу, и све у дому
његовом и на све који су му својта.

Ако је заручење закључено трудом
и заповијешћу тог властелина, и ако и
послије одузимања власти .цјевојка хоће да
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склопи брак. такав брак нска буде. Упамти
ла ес онда забрањује склапаље брака када
онај којн власт држи може бити опасан
родитељима дјевојкс. Ако више није власте
лин, и 1111јс у стаљу да забрани родитељима
дјевојкс, нс забрањује ес заручсње.

7. Када заручник или заручница. по
узимању или давању залога, заволи монаш
ко живљење, заручник узима залог заручења
који је дао; ако је заручница та која је при
мила залог заручења, онда само то да врати
11 није принуђена да врати двоструко.

3. П'f'IШI
О .\,IPORlll\ltl 3t1p\rtlЊi\
1. Ако муж који прима мираз зажели да по

обичају обезбиједи мираз својој заручници
која жели да пође за њега, ако дакле да њој
лично имање, а потом га прими од ње у ми-

. .раз, и дар Је извршен и мираз Је спремљен.
Ако напише само "примих мираз", а ништа
није примио, никакве тужбе нема за имање
које (му) није дато.

2. Уколико муж дарује родитеље заруче
нице ради склапања брака, а брака не буде,
то све да се врати њему.

3. Нека жена, желећи се удати, обману
мужа о миразу, ништа мујавно не обећавши
(но) преваривши га надом у велики мираз.
Муж се због тога наивно обећа, и када га
је неко упитао: ,,Шта си дао за заручење
жени?", он јавно изрече број, на примјер:
,,200 перпера". Склопи се брак међу њима,
па муж умре и остави брата насљедника.
Она жена устаде против брата и насљедника
мужа свога, тражећи од њега обећано,
говорећи да је рекао да ће дати 200 перпе
ра.

Против овога заповијест (закона) пише
брату и говори: ,,Жена тражи оно што јој
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јс онај који је био твој брат обећао ради из
вршеног заручсња, или изрекао ( као одго
вор) на питање. Не треба јој дати, због тога

. "што ЈС свога мужа преварила за мираз.
4. Заповијест наређује да онај који

проводаџише за брак баш ништа не узи
ма. Ако (он) веома жели да узме, а ништа
не уговори, онда ништа нека не узима. Ако
и буде уговорио, ништа више од двадесе
тог дијела мираза или од предбрачног дара
нека не тражи.

5. Будући да је дарове могуће давати за
ручници, а не и жени која се већ удала за
њега, испитује се да ли је дар дат на дан
(склапања) брака. Ако је дат заручници,
важећи је; ако је дат као жени, не може се
одржати.

Заповијест говори да у случају нејасноће
треба испитати гдје је жена била кад јој је
дар дат, па ако је то било у њеном дому,
сматраће се као дар заручници, а ако је дан
у мужевљевом дому, биће као дар жени.

6. Ако је дар од свекра или од свекрве,
невјести или зету, ни Божанским Писмом
се не отима!

7. Они којима је муж дужан75 не могу от
ети имовину коју је муж дао заручници, ако
немају обезбјеђење76 (на њу).

4. ГfflШI
О прак11л1ы1а уrоклрања ~рака
1. Брак је веза између мужа и жене,

сједињење за сав живот, заједница божан
ског и људског права.

2. Законите бракове склапају међу собом
Грци, када чувају оно што закони о браку
заповиједају. Младић треба да има бркове, а
дјевојка да је спремна за брак, а то значи да
муж прелази узраст од 14 година, а жена да
је старија од 12 година. Ово важи за оне који

се сједињују у брак било да су својсвласни,
било да су под влашћу родитеља.

3. Не бива брак ако се не сагласе они који
су се сабрали (а) који имају власт над они
ма који се хоће женити или удавати.

4. Ако је била млађа од 12 година када јс
пошла за мужа, тада ће бити законита жена
када код мужа напуни 12 година.

5. Муж у одсуству од свог дома може за
ступником или писаном пуномоћи да скло
пи брак, и жену у свој дом приведе.

6. Ако жене нема у свом дому, не може
бити брака, ни муж у дом њен ући. Доликује
да жена дође у мужевљев дом. А ако муж
умре тамо (у туђини) не вративши се, биће
оплакан и ожаљен од жене. И догодиће се
да дјевица има мираз и са миразом чини
што је уобичајено.

7. Ако је дјед полудио, отац договара о
браку. Ако је отац полудио, довољно је да
на уговарању буде дјед ако је здравог раз
ума.

8. Ако отац буде заробљен, и не врати се
у року три године, син његов се може же
нити.

9. Ако се у три године не зна гдје отац
живи, и да ли ЈС жив или мртав, његови си
нови и кћери могу се женити и удавати по
закону. Ако се ,цјеца заробљеног прије навр
шетка три године ожене или удају, и тада
дође отац па не буде задовољан зетом или
невјестом, брак је неважећи.

1 О. Онога који бесправно забрањује да
. . .се жене и удају дјеца која су под његовом

влашћу, или не да мираз, нека властелин
принуди да жени сина и да кћери да ми
раз. Под забраном се сматра да не тражи
заручење.

11. Сирота дјевојка се може удати по

својој вољи, јер њен хранитељ" има власт
управљања њеним имањем (а не њеним
браком).

12. Својевластан син, који је пунољетан,
може се женити без очева одобрења.

13. Оплакивање оца или мајке није пре
прека да ожалошћени закључи брак.

14. Брак ес и без записивања мираза скла
па, тј. ако се сачувају законске заповијести.

15. Својевласна кћер која је пунољетна.
иако то њен отац не жели. може се по за
кону удати.

16. Ако сирота дјевојка напуни 25 голи
на узраста, и одвоји се од ње старатељ њен
он Је не може узети за жену у току наредне
године.

17. Брак се не склапа тиме што муж спава
са женом, већ њиховим брачним уговором.

18. Када о браку онога који није
пунољетан и сироте дјевојке имају распра
ву мати и сродници са старатељима, треба
о томе да пресуди властелин.

19. Својевласна удовица која је млађа
од 25 година, желећи поћи за другог мужа
нека то чини по вољи свог оца. Ако јој је
умро отац, нека се уда по вољи сродника.
Ако они говоре супротно међу собом, онда
властелин нека одлучи чији је приједлог
бољи, па ако буду једнака поријеклом и
чашћу оба заручника - онај кога сродници
желе, и онај кога изабере жена - часнији
је суд жене, и кога она изабере нека иде за
њега.

20. Када се од оца затражи да да мираз
или предбрачни дар за своје дијете, сматра
се да он то треба дати од свог имања. Тако,
дакле, ако и дијете има имање, оно мора
остати цијело нетакнуто. Не може отац по
том рећи: ,,Од тога мираз или прецбрач-
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ни дар учиних." Прш1111Ји ;џ1 у вријеме тог
питања (о томе) најприје каже.

21. Дјсца не могу раскинути брак којн су
она уговорила на штету и на губитак за љих
даног мираза 1ш11 предбрачног дара.

22. Према овоме што је од нас сада бла
гочсстиво озакоњено, син који пребива у
.цјсвствености нека не буде присиљаван
од свога оца да се жени, чак и ако Је под
његовом влашћу.

23. Син који је под очевом влашћу и који
блудно живи да се не одриче брака.

24. И законодавци који су прије нас
били, написали су закон да .цјевојка, ако
пређе узраст од 25 година, може поћи за
кога хоће, а отац због таквог разлога ника
ко не може написати да је лишава у.цјела (у
насљедству).

Због тога заповиједам да, ако се отац и
облијенио у погледу њеног брака, њој не
доликује да се преда коме хоће, већ ако је
у Константинграду, да се извијести епарх
или истражитељ. 78 Ако је у области, 79 нека
обавијести властелина тог мјеста, и нека он

. . .
принуди њене родитеље да Је удаЈу и да даЈу
мираз за њу по снази њиховог имања.

25. Бијаше у старини написан закон, а он
бијаше потврђен од стране благочестивог
Јустинијана, којим је био допуштен сажи
вот и до четвртог брака, који је бивао у не
ким приликама, јер многима би се дешава
ло слично: да им жене умру брзо, или да
. .
ЈОШ младе пострадају, и да тада не устану
против природних стремљења, чему треба
додати и одвраћање од цјеломудреноr бра
ка а окретање забрањеним заједницама.

Приличило је и нама, као заједничарима
исте те природе и немоћи, након свега
остати при древним законима, но видим

да нас Божји закон уништава. Ради тога
наше човјекољубље, хотећи намаћи узду
онима који сежу за похотама слабих, само
забрањује саживот четвртог брака, од чега
свако треба да се удаљава, као што и оне
који су приступили трећем браку предаје
црквеним правилима. Нека иста правила
буду за трећи суживот као што су на дру
гом.

Нека сада буде свима јављено да, ако се
неко дрзне да приступи четвртом браку -
још боље је рећи "не приступи браку" -
не само да се тај брак неће сматрати ни за
шта, нити ће се од њега рођена дјеца на
звати сродницима, 80 но ће бити изложени и
казни за оне који се оскврнише блудном не
чиститом све док се не распусте са женом
из таквог брака.

26. Будући да нађосмо како је од дав
нина дозвољено општење са наложницом
ономе који жели да општи са њом, тј. да је
узме, не би нам угодно да не поменемо за
конски положај таквих, да се не би наше
живљење скврнило таквим бешчасним бра
ком. Заповиједам да од сада никоме није до
пуштено да има наложницу у своме дому,
што држим да је мало или чак никако раз
личито од блуда. Но, ако хоће да створи са
њом заједницу, нека створи с њом брачну
заједницу по законском поступку. Ако так
ву жену држи за недостојну да би је по за
кону узео, након сједињења с њом да више
нема никаквог општења, већ да је отјера, и
узме ону за коју нађе да му је подобна. Ако
хоће да живи у цјеломудрености, то ће нам
бити још драже.

27. Нека се нико не вјенчава у тајности,
већ при већем броју људи. Ако се дрзне да
то учини, да му се изрекне казна мучења.

То важи и за јереја јер је себе довео у не-
. .приличан положај извршивши вјснчање у

тајности. Његова кривња ће бити истраже
на како то заповиједају црквена правила.

5. П>f1Jif1
() Cl,Лt\11,111,1( 1-pдEtl

1. Клирицима је заповијеђено да имају
законите жене.

2. Појци и чтеци могу се женити по за
кону; ипођаконима, ђаконима и презвите
рима који су се једном оженили забрањено
је женити се по постављењу. Због тога, ако
на други начин заснују брак, извргавају
се из свештенства и лишавају се свога
достојанства.

3. Ко се по вољи очевој договорио о бра
ку, може без воље очеве приступити бра-

. . .
ку, и не сматра се да Је сагријешио Јер има
одговарајући разлог.

4. Онај који купи заробљеницу, и сједини
се с њом као са женом, сматра се да ЈОЈ
примањем опрашта циЈену, чиме ЈОЈ допуш
та да узиђе на природно благорође, и дјеца

КОЈУ она роди су законита.
5. Кадајебраксклопљен,женачијијемуж

сиромашан а у које се налази мужевљево
имање (дато) за предбрачни дар, и за мираз,
и оно што Је узела и држи као спољни ми
раз, не може то продати или раз,цјељивати,
већ да се принуди да од тога и мужа и ,цј ецу
храни.

6. Ако неко сиромашну жену узме по за
конским заповијестима, и прије ње умре,
ако њен муж има троје дј еце, или од ње или
од прве жене, нека узме четврти дио имања
мужевљевог; такође, ако богатство не изно
си више од 1 ОО литара злата. Ако буде више

. .дјеце, заповиједам да онолико од тог изно-
са узме жена колики дио се даје једном од

дјеце, при чему је јасно да жена то имање
има само на кориштење, (док) господарење
чува оној дјеци коју има из брака са тим му
жем.

Ако та жена дјецу од њега и нема,
заповиједам да она господари над имањем
које ЈОЈ Је прешло од мужевљевог богат-
ства.
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1. Ако мајка неће да крене за другог

мужа, и отац неће да се жени поново, при
ма на кориштење брачни добитак и удио у
господарењу колики (добија) иједно дијете.
Ово бива само када је брак престао смрћу,
а не и разводом.

Дјеци, по господарењу, припада брачни
добитак од било којег престанка (брака),
па и онда када не уђу у други брак њихови
родитељи, који се имањем од таквог добит
ка служе како би хранили дјецу (добијену)
из тог брака.

2. Ако само мајка приступа другом браку,
добитак све ,цј еце је господарење над пред
брачним даром, и нека мајка нема никакву

. .власт да Једну дјецу воли, а другу да сра-
. . .моти, Јер их Је све заЈедно изругала другим

браком. Све господарење над предбрачним
даром већ тада нека буде на дјетету, чије ће
имање мајка да му чува док је жива. Ако. .мати прије умре, нека дјетету остане сав
предбрачни дар. Ако дијете умре раније,
матери да припадне добитак који је догово
рен за случај бездјетности, а преостали дио
да припадне дјетету, и нека га умирући пре
да својим насљедницима који буду позвати
по закону. Нека се не догоди да, не дјеци,
но некоме другоме од оних који су туђи
мајци која још није приступила другом бра-
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ку, дарује нешто од прслбрачног дара 11л11
његовог имања. или да све. 11т1 како про
да другим видом. па ла послије оде другом
мужу; јасно је да hc склапањем другог бра
ка бити враћено (оно што је) продато.

И то важи за све видове, и оно штоје про
дато 11 0110 што јс дато остаје неизвјеспо.

Ако су живадјеца. све се враћа у првобит
но стање. господарење предбрачним даром
закон даје дјеци, 11 ништа се не враћа жени
ако јс она учинила што на штету дјеци.

Ако су прије умрла дјеца, мајци остаје
уговор сачуван, али не у цијелости већ по
договору за случај бездјетности. Није у
сваком дијелу уговор тврд, по некима ће

. .се показати да није тврд, а то Је у овоме:
. .ако остаје у мајке имање, што се деси када

га задржи позивањем на договор за случај
бездјетности, због чега ако буде предато
насљеднику дјеце, није тврд (уговор). Ако
се нађе даје мајкаједина насљедница дјеце,
нека опет буде господарица свега.

3. Заповиједам да остала имовина која уз
предбрачни дар дође дјеци, било да су дјеца
мушка или женска, а догоди се да (дјеца) на
чине завјештање о имовини, та (имовина)
по закону пређе записаним насљедницима.

Овдје се дјеци не забрањује да мајку упи
шу међу насљеднике, већ се очувава право

. . .према завјештању дато дјетету да Је остави
или да је неприлично учини без насљеђа.

Ако (дијете) умре без завјештања, дио
од те (имовине), ако има своју дјецу, нека
пређе његовој дјеци; ако нема своје дјеце, а
има свог брата, нека се заједно са његовом
браЬом у насљеђе позове мајка, и ово нека
јс тврдо, било даје приступила другом бра
ку или није.

ПриС'l)'Пивши другом заједничком

живљењу, не може према завјсштању ни
зало насљеђа предбрачпог лара примити

од дјсцс, но нека сав добитак (прсдбрачног
дара) који им се од закона дајс припадне
дјеци, 11 не сматра се насљедством од дјеце,
већ се име (пред)брачног дара не одбацује.

4. Ако неки не бише задовољени претход
ним браком, те приступише другом, ако да
кле не имаше дјеце од првог, или од оба бра
ка, нема никаквог испитивања о мјерилима.
Но, када мужеви оду, то јест умру, отада су
слободне од сваке заповијести; женама се
не налаже ништа сем страха да прије исте
ка цијеле године приступе другој брачној
заједници, или ако се сазна да су што так
во учиниле, и прије времена склопиле
брак, биће изложене казни: једној, ако буду
бездјетне у првом браку, већој (казни) ако су
и дјецу имале. Оној која није имала дјеце,
опет предстоји оптужба, и жена ће опет
ради залагања за други брак бити на сваки
начин лишена части, и неће узети ништа од
онога што ЈОЈ Је остављено од првог мужа,
нити ће примити брачни дар, нити ће дру
гом мужу дати више од трећине свог имања,
а поврх тога ни од туђинаца неће видјети
никакве великодушности, нити примити
било шта од некога од туђинаца, ни насље
ђа, ни дара, ни дара за случај смрти, Све то
иде насљедницима упокојеног, ако их буде,
или њиховим заједничарима ако то не могу
бити насљедници. Она неће обрести ни
какву корист, но ако се догоди да су запи
сани или неки други насљедници, па и ако
нису на основу завјештања позвани, њима
ће ићи имање остављено таквој жени. Ово
се неће наћи у јавној благајни, да се не би
некад помислило како је то замишљено да
би се јавној благајни уредила добит. Но,

овако ће, дакле, оно што јој је од споља
шњих остављено прећи ка другима. И оно
што јој је остављено од првог мужа одузи
ма се од ње, и даје се десеторома лицима,
сродницима остављеног првог мужа, што
значи усходним, и нисходним и побочним
до другог степена, са степеном очуваним
у свом чину. Ако се они не пронађу, одла
зи у благајну. Но, ни од осталог насљеђа
из завјештања нека не оде њеним срод
ницима, већ до трећег степена од свуда гле
дано нека само дође да наслиједи њено,
из далека да дођу како би се нашли други
насљедници.

Ако има дјецу, онда треба да обавијести
цара о срамоти, како никакве користи од
мужевљевог записа нема, но само ако
усхтједне од цара имати корист избављења
од других казни, нека да дјеци коју има од
првог брака пола свог имања, чисто без
икаквог приговора, те да то имање нема у
својој власти, но од свега имања с којим уђе
у други брак, половину - као што рекох -
нека одијели дјеци првог мужа. Ово дјеца
између себе све једнако да раздијеле, и дје
ца која то добију нека својој дјеци оставе.
Ако нема дјеце онај који се упокоји, или

. . .они КОЈИ се упокоје, сви примају по дио
и све браћа једнако раздјељују. Ако сви
умру, достојно је да мајка ово опет прими
у неотуђиво насљедство. И ово рекосмо
за случај када дјеца умру без завјештања.
Немамо власти да против завјештања који
су они начинили, или будући још у живо
ту устројили на начин на који су хтјели,
другачије пишемо.

Ако жена сачека једну годину након
мужа, и сама ће избјећи претходно наведене
казне, ушавши у други суживот не бринући

о првом браку, па и ако нема дјецу, опет
отада бити у свему без штете.

5, Ако жена одлази за другог мужа. и
закон види дјецу поругану усљед тога,
тада се она лишава сваке великодушно
сти (тј. дара) која јој је од мужа дошла по
господарењу, оставља јој се само нешто
мало и плодоуживање. Тако је озакоњено и
за предбрачни дар и за друго у вези са сва
ком великодушности која је к њој од мужа
дошла, или што јој би дато за живота мужа,
или завјештањем, или даром заслучај смрти,
па ма било и дјелимичног противљења или
мољења. У вријеме када њихова мајка оде
за другог мужа, дјеца нека ово одмах узму
према господарењу.

И ове су заједичке казне постављене за
мужа и за жену, њему за мираз, њој за пред
брачни дар: не допушта се родитељима ни
да продају, дарују, нити да чине обезбјеђење
тога, већ ако нешто такво и учине родитељи,
нека им одмах положе своје имање. Не тре
ба бранити родитељима ако желе нешто
да раде на томе. Закон се стиди да дјецу
поставља за учитеље родитељима, но њима
заповиједа да се посраме, пријетећи њима
који узимају да им ништа неће користити
оно што узеше.

Ово нека дјеца, њихови насљедници и по
томци на сваки начин узму од насљедника и
потомака оних. Ово може бити спријечено
(цјеци и њиховим насљедницима) једино
ако прође вријеме од 30 година а они то не
затраже, а након отуђења кроз то вријеме
дођу пред онога ко господари тим имањем а
дјеци је истекло више од годину дана опа
ко су постала својевласна, чак може поноћи
и ако нису пунољетна. Такви приходи иду
свој цјеци из првог брака.
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1. Сродство јс нмс које настаје рођсњсм.

Дијели ес на двоје: на усходно и нисход-
110. 11 11а оно које је од бока, тј. са стране.
И усходни су они који су нас родили. као
што су отац, мати, дјед, баба, и они виши
од њих. Нисходни су они од нас рођени, као
што су сни, кћи, унука и они који су ниже
од њих. Са стране су они који нити нас ро
дише, нити се од нас родише, већ имају

. .заједницу са истим родом и коријеном на-
шим, као што су брат, сестра, стриц, тетка,
сестрић, сестричина, братучед, братучеда и
од њих нисходни. Сваки чин сродства има
гноге и различите степене, тј. кољена. Но,

за усходне и нисходне простије је некако и
лакше разумијевање степена. Свако од ових,,,
лица твори и степен, те просто - колико Је
рођења толико је и степена. Не може се
лако нити брзо уви.цјети степен оних који
се налазе на страни. Не треба брзо ићи ка
лицима која су са стране, већ прво усходити
на усходне, све док не достигнемо узрочни
ка рођења онога са стране те тако, њега на
шавши, силазимо на тражено лице које Је са
стране, и тако пребрајајући сва рођења са
беремо их, и она при усходу и она при сила
ску. Свако рођење засебно доприноси броју
степена. За нисходне је ово, дакле, лако.
Као на примјер: Ког ми је степена (срод
ства) син? Ја родих сина, ово једно рођење
чини један степен. Није ли ми првог степе
на? Мој унук, кога ми је степена? Ја родих
сина, син роди унука, ова два рођења чине
два степена. Није ли ми унук другог степе
на? Тако је, према овоме, и за праунука и за
чукунунука. 81

лично овоме јс и за усходпс. Кога ми
јс степена мој отац? Мене роди отац - ово
једно рођење један степен чини, тако да ми
јс отац првог степена. Кога ми је степена
дјед? Менс роди отац, оца дјед - ова два
рођења чине два степена. Дјед ми је другог
степена. Тако је и за матер, и за бабу, и за
све узлазне мушког пола и женског.

За оне који су са стране, као што би ре
чено, треба усходити на лице које је узрок
сродства, бројећи (при том) рођења, и опет
силазити бројећи рођења док не дођемо до
лица за које испитујемо, Ако те неко пита:
,,Којег степена тије брат?", реци: ,,Другог".
Како је усхођењем ка оцу једно рођење од
оца до тебе један степен дало, а тако се на
шло лице које је узрок рођења, сиђи до бра
та додајући овдје друго рођење. Ова два
рођења чине два степена. Не бијаше ли, да
кле, добро речено да ми је брат другог сте
пена? Ако те неко, опет, упита: ,,Којег ти
је степена стриц?", реци да је трећега. По
требно ти је узићи до свог оца, и рећи мене
роди отац, оца дјед -то су два рођења. Исти
тај дјед роди мога стрица. Ова три рођења
три степена чине, па ми је стриц трећег сте
пена.

Тако и за оне који су послије ових,
имајући ово правило у виду, можеш наћи
степен сродства.

2. О забрањеним браковима овако
заповиједам: усходним и нисходним (срод
ницима) брак је у потпуности забрањен, и
ако су од безаконих бракова. Не може нико
узети своју бабу, ни своју унуку ако су му
рођене, или по основу законског усвојења,
чак и онда када се законско (усвојење)
раскине због својевласности - тако се
посрамљује старије именовање дједа.

3. И међу лицима која су са стране постоје
неке забране. Узети кћерку мога брата или
моје сестре је безаконо.

4. Но, ни унуку брата мога или сестре,
нако ми је четвртог степена, нс могу узети
за жену. Такође, ни кћер стрица мојега или
тетке, тј. своја братучеда. Али ни син мој
не може узети унуку мог стрица или тетке,
који се називају друга братучеда.

5. Но ни тетку по оцу или по мајци, чак и
ако је по законском усвојењу не могу узети,
будући да имају чин мајке. И како се деси
ло усвајање тетке? Тако што је дјед мој по
оцу, имајући сина - мога оца - примио неку
дјевојчицу, и учинио јс себи умјесто кћери.
Мој је отац зове сестром, а ја тетком.

6. Такође, не могу узети ни велику тетку, а
. . . .то Је сестра мог дједа, чак и ако Је усвојена,

јер има чин бабе.
7. Ту су и други бракови, који нису веза

ни сродством, већ тазбином забрањени да
се склапају. Тазбина је својство лица при
дружено нам са браком, изван сродства.
Тако не могу узети кћер своје жене коју је
родила од првог мужа; ни снаху њену, ТЈ.
жену њеног сина од првог мужа; ни унуку
ни праунуку своје жене; ни жену унука, ни
праунука њеног.

8. Ни ташту своју, ни њену мајку не могу
узети, будући да имају чин мајке.

9. Ни кћер жене коју сам отпустио, а коју
она по отпуштењу роди са другим мужем.

1 О. Ни заручницу оца мога или брата не
могу узети, иако се нису оженили њима, као
што ни жену усвојеног својевласног сина,
кога је усвојио његов усвојилац,82 не узима
- она има чин маћехе, а ове (чин) снахе.

11. Рођени отац нека не узима кћер која
му се од блуда родила. Гледа се да брак буде

праведан према природи и пристојан. Исто
важи за та1бину робова.

12. Не само оца мога већ и дједа мога
жена назива се мојом маћехом, и забрањено
ми је да је узмем. Чак и ако мој отац имаше
многе, ниједну од њих нећу узети.

13. Ташта ми јс и мати, и баба, и прабаба
моје жене, и ниједну од њих нећу узети; ни
мајку оне која ми некада бијаше заручница
- бијаше ми ташта; ни жене сина моје жене
КОЈИ ЈОЈ се роди од првог мужа.

14. Ни маћеха нека не узима бившег му
жа кћери свог мужа коју је имао од прве
жене.

15. Не могу узети кћер мужа своје сестре
која му се родила од прве жене. Имам чин
родитеља њеног. Но, ни њену кћер не узи
мам.

16. У вези са браком не гледа се само на
оно што је заповијеђено, већ се тражи и оно
што ЈС долично.

17. Ниједан син да не узима кћер свог oua
која му се родила од блуда. Сестра му је.

18. Ни усвојилац нека не узима кћер ни
унуку усвојеног сина.

19. Ни усвојени син83 од свог усвојиоца
(да не узима) мајку, или њену сестру, или
унуку од сина.

20. Не доликује жени да пође за сина од
мужа своје мајке, који му се родио од сло
бодне, чак и ако је измирио рачуне.

21. Ни отац старатеља, ни својевласни
брат, не може узети за жену сиротицу њему
повјерену.

22. И хранитељ нечије кћери 1ш11 имања
подлијеже казни. Дужан је измирити рачу
не, и о имању, и онај који је много времена
управљао, и онај који је мало.

23. Усвојени син не може узети жену
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свога усвојиоца, 113КО се нс лотичс њиховог
рола.

24. 11 жена ако буде оптужена д:1 ЈС
прељубница. 1111ко је нс може узети за
жену.

25. Када јс жена у жалости за мужем, и у
току тс жалости роди дијего. н даље ЈОЈ се
забрањује д:1 пође за другог мужа.

26. Б11ло да су жене у жалости или нису
у жалости за мужевима својим, забрањено

. .нм ЈС да у вријеме жалости иду за другог
мужа.

27. Ако неко отме дјевојку или удовицу,
нс може ЈС узети за жену, па ни ако се њен
отац сагласи н опрости му кривицу.

28. Тако ни онај који на светом крштењу
прими неку дјевојку," не може је касније
узети за жену - као кћи му је; но, ни мајку
њену не може узети, ни кћер њену. Исто
важи за сина његовог. Будући да ниш
та друго не може тако увести у очинску
љубав и праведна је забрана брака за такву
везу, којом се Божјим заступништвом душе

. .њихове сједињују,

8. ГћШif
() 31ШOIICl-i01\I 11111ра3у

1. Ако од процијењеног мираза што про
падне, муж изгубљено надопуњава. Ако
угине животиња, ако се што на одјећи

. .поцијепа, нека он плати њихову цијену,
2. Од непроцијењеног мираза, и при

хода, и прираштаја, половину жена над
гледа. Она узима и дјецу која се роде од
робиње. Плодове и приплод од оваца и
од других животиња узима муж, најприје
допуњавајући број првобитних, и одваја од
принова и добијених умјесто угинулих. Ако
прије брака угине нешто од процијењеног,
штету трпи жена.
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3. Ако пије дошло до (склапања) брака, а
да ес новац, пеће се 11al111 у процијењепом
(миразу) већ љега прима жена.

4. Ако туђинац који јс обећао дати мираз
осиромаши, муж ће имати штетујер није пи
тао (за мираз), осим уколико (туђинац) није
обећао по дару. Тада ћемо мужа поштедјети
зато што није посегао за полагаљем давао
ца, будући да су и дародавци под оптужбом
до обогаћења.

5. Ако неко обећа да ће до истека једне
године дати мираз, година се не рачуна од
дана тражења, већ од (дана) закључења
брака.

6. Ако на тражење моје својевласне кћери
дам дар од себе у њено даровање, сматра се

. .да Је дала она сама, а не Ја.
7. Све купљено од миразног новца ми

разно Је.
8. Гдјеје оптерећена брачна имовина, ту и

мираз треба брзо да се нађе. Ако умре отац,
ово припада сину, као и дјеци и жени.

9. Такозвани "неопходни издаци" су
правило којим се умањује мираз, што зна
чи да муж преузима имање или његов дио,
док не намири неопходне издатке. Ако по
дијеловима бијаше издавана имање које
бијаше вриједно, поново се проглашава за
миразно имање, ако до краја године не да
неопходне издатке.

Ако с имањем буде и новац у миразу,
новац се умањује. Положивши жени рачу
не, имање се враћа у мираз. Забрањује се
његова продаја међу њима.

9. ГPrlШI
о ЗAШ'Гll'l'II л111рл3л II IЫГОКОЛ\ оп·прrlшщ
1. Када је склопљен брак, и није отпуште

на жена, мираз се може трошити због ових
разлога: да би хранила (жена) себе и своје,

да купи добро имаље, да храни изгнаног
оца, или мужа, или осиротјелу браhу.

2. Муж, (чак) и ако је сиромашан, дужан
ЈС дати сав мираз.

3. Муж који заповиједа да се неком дру
гом да мираз, сам свједочи тиме да га узи
ма.

4. Таст од кога зет потражује мираз и
жена од које муж потражује мираз који
бијаше договорен осуђују се у зависности
од њиховог богатства.

5. Онај који затражи од свога зета да
мираз и дар учини својој кћери, не ства
ра двије обавезе своме насљеднику, већ се
само једна тражи, која им буде одговарала.

6. Ако буде договорено да у случају
бездјетности муж задржи мираз, а жена са
једногодишњим дјететом претрпи несрећу,
сматра се да је дијете умрло прије мајке, и
мираз ће припасти мужу.

7. Ако жена, посвађавши се, узме дј ецу и
оде од мужа, а он, да би купио њену љубав,
обећа да неће тражити од ње мираз, ако се
опет врати њему - договор је неважећи.

8. Ако се неко договори са својим тастом
да, ако му се деси да по закључењу брака
умре, дјеци која су рођена само половина
мираза да се да, тај договор је ништаван.

9. Ако се муж договори са својом же
ном да, ако она умре, само он буде њен
насљедник, тај договор је ништав. Не може
се договором одредити оно што се тиче на
шег насљедства.

Туђинац, тј. онај који живи изван града,
не може другога наслиједити без писменог
завјештања. То је због тога што се насљеђе
туђинцима даје завјештањем.

l О. Ако буде договор да, уколико жена
. .

умре раније, мираз остане код мужа, ако Је

мираз ол. оца, договор јс важећи и отац се
искључује. Договор може нанијети штету
миразу када сам отац xohc да га потражује.

11. Ако у уговору мираза бијаше написа
на количина мираза, а оно не би било дато,
приличи да муж и његови насљедници,
и отац тог мужа (отац чији син треба да
прими мираз) и љегови насљедници, и
једноставно речено свако лице, мираз
траже, да врше притисак на жену и њене
насљеднике како би прије истека те годи
I-Iе прикупили обећане златнике. Ако то не
(учине), нека се брак разведе.

12. Ако се једно сједини с другим. то јест
жена с мужем, уз састављање уговора за
мираз и предбрачни дар, и потом се покаже
да у току свег тог брачног времена мираз
није дат мужу, већ у очекивању оптерећене
брачне имовине брак престане мужевљевом
смрћу, неправедно ће бити тада да жена, не
давши мираз му-жу своме, узме предбрач
ни дар. Ако и не буде дат цијели дар, нека
она тражи онолико (од) дара колико буде
дато мираза. Љубитељи смо једнакости и
правде, и заповиједамо да се тога држи и у
свему другоме, па самим тим и у браку као

. .заједници живота, те тако, ако ништа није
дала - нека, дакле, ништа не узме.

Ако је хтјела дати мираз, или је он да
ван за њу, или је то било ко чинио, (а) деси

. .
се да муж, или отац његов, или дјед није
хтио примити га, и жени људи свједоче, и
да је имала (мираз) и била спремна пре
дати га; па чак и ако нешто више покаже

. .
да Је учињено, и ако Је покретна имовина
ту и стављени печати на њу и поднијета Је
по закону, и ако дође неко од једне стране
(мужевљеве или женине) у суд, и моли да
ово буде, и неки оду од судије и јаве ово
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мужевљевој страни: остаће, 11 одбија се,
11 неће (б11т11); нс може се од брака који је
престао узети 11мов1111а предбрачног дара
ако није дат мираз,

Ако жељаше дати 11 мољаше онога ко
хоћаше узети, па не бијаше прихваћена, ово
одговара даваоцу.

13. Предбрачни дар II његова имовина,
чак II ако ес жена договори, не продају се,
н11п1 ес полажу као залог. ако жена о њему
не начини други договор по истеку двије го
д1111с. у коме ће биш могуће удовољити јој
другим имањем, Јер, ко купи такво имање
насупрот реченој заповијести, неће (тиме)
осудити жену, већ ће се наћи под њеном
оптужбом.

14. Ако је ко дужан два мираза, имови
ну за коју је познато да је њена (женина)
узеће дјеца која су рођена у том браку. Уко
лико нема имовину за коју се зна да је њена
одраније, први мираз тражиће се од жене
и од њених потомака мушког пола и жен
ског.

15. Жена има првенство у вези мираза у
. ,

односу на раније повјериоце свога мужа.
16. Жена нема првенство у вези пред

брачног дара у односу на раније повјериоце
свога мужа.

17. Жена има првенство у вези мираза у
. . . .односу на Јавни дуг, па и ако Је ЈОШ прије

ње 6110.

18. Ако муж без пристанка своје жене
заложи негдје њено имање, залог не важи.
Ако га заложи доrоворивши се с њом, то
неће бити ваљано уколико је договор из
вршен тек након сазнања о залогу. Ако
жена, видјевши мужа како продаје њено
имање, буде ћутала, желећи преваром об
манути онога што тргује са њеним мужем,

онда јој се нс помаже. Заповијест помаже
обманутим женама, а не подмуклим,

19. Лко се због мужевљеве кривице сама
жена нађе у чврстим оковима туђе купо
вине, те зажели да СВОЈОМ имовином њега
избави кривице, ако обећавши то не буде
дала, даље се не потражује да то да, Ако
буде дала, не може опет узети дато, јасно је
да је ствар свршена.

20. Ако се нека жена у дужничком угово-
. .ру саглашава са СВОЈИМ мужем, или уписује

и своје богатство, или и себе чини одговор
ном за њега, ништа неће успјети, чак и ако
је важећи уговор. Ако се у вези с овом ства
ри то деси једном или много пута, било да
је дуг лични или јавни, но тако нека буде
као да није ни било писано, ако се јасно не
покаже да је жена за своје потребе утроши
ла имовину,

10. ГР?IШ1
() л11роюш11 113лнl>\1 111yi1;11 11 жrш
l. Између мужа и жене није ваљан дар

ради пожуде, и то није бракоразводни узрок
будући да дарови међу њима не бише, те
због њих неће богати постати сиромашан
ни сиромашни богат.

2. Нису ваљани не само дарови у закон
ским браковима већ и у забрањеним,

3. И онима који су под нечијом влашћу
а уђоше у брак, слободним и робовима,
забрањено је да дају дарове. Њима се дају
само уколико се њихово властито имање
не налази у граду. Син који је под мојом
влашћу од свог властитог имања правич
но је да да мојој жени. Забрањено је дава
ти (дарове) својој жени и снахи ономе који
има својевласна сина.

4. Свекрва снахи и снаха свекрви дају да
рове. За ово нема ријечи забране,

5. Ако муж, дакле, нема намјеру да про
да, веh ради тога да би јој дао дар, није
ваљана продаја. Ако, желећи продати, про
да за мало, чиме ће жена постати богатија,
одузима се. Ако роба вриједног 15 златника
прода (жени) за пет златника, и еада вриједи
1 О златника, нека мужу да пет (златника) за
које је сада богатија.

6. Ако се покаже да има датих дарова код
забрањених бракова, нека се узму. Ако буде
потрошено, од онога који је примио нека се
потражује до тренутка када се обогати.

7. Праведно је да једно другоме даје дар
за случај смрти. У вријеме када се објави
да је брак престао, и смрћу дародавца (дар)
постаје даропримчев, у међувремену је да
родавчев. Сваки дар за случај смрти, међу
живима, ваљан Је.

8. Нису ваљани дарови за случај смрти
ако се деси развод, већ се одузимају.

9. Правично је да својој жени дам што
јој је потребно да обнови своју изгорјелу
кућу.

1 О. Дарови дати прије брака су важећи,
чак и ако је брак закључен у тај дан.

11. Неће добити муж (ништа), ако нешто
потроши на рођене од робова датих у ми
раз, што Је дао за њихово учење или храну.
Они су му потребни за рад. Оно што је дао
за њихову храну, примиће као да је дато за
спасење његово. На овај начин ће откупити
од разбојника робове који су дати у мираз.

12. Ако је мање од 1 О година оној која
. . . .се доводи и неко ЈОЈ да дар, ако Је раније

било заручење, нека остане, и као дар за
ручници он је ваљан. Ако је дар био прије
заручења, није ваљан. Не посматра се као
(дар) туђинки, него као жени.

13. Нико други не може потраживати дар

дарован у браку, уколико се деси да муж
и жена умру, будуhи да ниједно од њих не
траже једно од другога,

11. Гћ'111!'1
() P~3f<O,\V 1,р~.1к..1 11 р..13ло311,11.1 3.1 то
1. Будући да у старим законима

пронађосмо многе разлоге због којих се
лако може развести брак, закључисмо због
тога да неке од њих, који нам се учинише
недовољни за развод брака, одбацимо, и
само ове због којих је прилично развести
брак поименице у овом закону наведосмо.

2. Брак се разводи, због разлога нужности
а не неразумности, када неко не разумије
жене како би требало и када није спосо
бан да чини оно је мужу дато по природи,
али (тек) ако прођу три године у браку а он
се не покаже као прави муж. Допушта се
(тада) жени и њеним родитељима да раста
ве заједницу и дозволе развод, чак и ако то
не жели супружник. Тада мираз, ако је он
сав дат, прелази жени, а муж га враћа ако
га је узео. Брачни, то јест предбрачни дар,
остаје код мужа, не износи се из дома.

3. Заповиједамо да се ни брак оних који
су у заробљеништву не разводи једноставно
и како било, већ све док се муж или жена
јављају и обавјештавају о себи, допуштам
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. . .да остану у неразрјешивој заједници, и да
не улазе у други брак ни муж ни жена; ако
неће, сматраће се да то чине по бестидно
сти и биће изложени казнама: муж ће бити,
као што рекосмо, лишен предбрачног дара,
а жена мираза. Ако било које лице буде без
вијести (о другоме), или се муж не врати из
рата, тада нека пет година сачека или муж
или жена, и ако након пете године буде било
познато о смрти (лица), чак и ако не буде
(познато), допуштено је женити се и удава-
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111 без ш гете. као што 1111 пријеме жалости
тада нс 611ва, 1111п1 се лица раздвајају једно
од другога. 1 [ико тада 1-111шта нс добија: ни

гуж мираза, 1111 жена предбрачни дар, всћ
свако у своме остаје.

4. Будући ла се према расуђивању брак
. . .може разр11ЈСШ11ТИ чак И ради ЦЈСЛОМудриЈа,

заповиједам нска не приступају брзо муж
11л11 жена монашком животу, чиме ће бити
сачувани без штете.

Узро1111 због којих .ну.Ј1с, разводећи се,
може добити мираз своје жене, при чену
власт над њим бива сачувана дјеци рођеној
ю тог брака; ако дјеце ие буде, он (сам)
нека 11р11:н11 власт над миразом. Озакоњујем
да тако буде:

5. Ако се неки договарају против цара, а
жена сазнавши за то не каже своме мужу.

Ако муж, чувши за то од своје жене
оћути, допуштено је жени да на сваки на
чин ово дојави цару, а поред тога муж њен
од тога дана неће имати никаквог изговора
за развод брака.

6. Ако муж сматра да може своју жену
оптужити за прељубу, муж треба претходно
писмено да оптужи жену и онога ко ЈС учи
нио прељубу с њом. Ако се таква оптужба
покаже као истинита, тада при насталом
разводу нека муж добије предбрачни дар
и мираз и, уз то, ако нема дјеце, нека узме
онолико од осталог жениног имања, ко
лико (износи) трећина мираза. Уколико се
његова власт и удио испуњава, утолико се
испуњава и од нас заповијеђена казна.

Ако из те заједнице имадјецу, заповиједам
да се и мираз и остало имање те жене чува
дјеци у складу са претходно заповијеђеним
законима, те тако треба прељубочинца за
конито оптуженог заједно са женом каз-

1111ти. Поред тога, ако има прсљубочипац
жену, заповиједам да она узме свој мираз
и брачни дар; ако има дјецу, нска дар узме
само на чување, а власт над љим по зако
ну дјеци да чува. Остало имање тог мужа
дајемо његовој дјеци. Ако дјсце не буде,
власт над предбрачпим даром заповиједамо
да узме жена, а остало имање тога мужа
заповиједам да се, према старим законима,
узме у државну благајну.

7. Ако се жена на било који начин догова
ра против живота свога мужа, или знајући
да то други чине не Јави мужу.

8. Ако без сагласности свога мужа, са
туђим мужевима пије или се купа с њима у
јавном купатилу.

9. Ако без сагласности мужа преспава
ноћ ван свога дома, осим ако се затекла код
својих родитеља.

1 О. Ако на коњске трке, или у позориште,
или у лов оде жена навлачећи тиме поругу,
док јој муж не зна за то или јој је то забра
нио.

Ако се деси некоме да истјера своју жену
из свога дома за неку кривицу која није
међу претходно поменутим, тако да она не
имајући родитеље код којих би могла пре
спавати, по нужди преспава ноћ ван дома,
заповиједам да муж нема никакву власт да
се због такве кривице раздвоји од жене,
будући да је сам томе узрочник био.

l l. Узроци због којих се жена од мужа
може с разлогом да се разведе, и због којих
може и мираз примити, и предбрачни дар
потраживати, а такође дјеци чувати
власт над даром; ако ли дјеце не буде, нека
она има власт и над тим. Озакоњујемо да
тако буде:

12. Ако се договара нешто против

цара или сам муж, или 011 зна да се нски
. .договарају а то нс Јави цару ни 011 лично

нити преко другог лица.
13. Ако се на било који начин муж дого

вара против живота своје жене, или знајући
да се други договарају не јави жени, нити јс
по закону одбрани.

14. Ако се муж договара против
цјеломудрености своје жене, те њу почне
другима предавати на прељубу.

15. Ако муж за своју жену напише (оптуж
бу) за прељубу и не докаже је, допуштено је
жени, ако хоће, и због таквог разлога да се
разведе од мужа, и да узме СВОЈ мираз, и да
прими и предбрачни дар, и за такву клеве
ту, чак и ако нема дјецу из те заједнице, да
узме онолико од другог мужевљевог имања
колико се израчуна да износи трећина пред
брачног дара. Ако има дјецу, заповиједамо
да све имање тог мужа чува дјеци, док оно
што Је написано у претходним законима о
предбрачном дару остаје на снази. Такође,
због недоказане отпужбе за поменуту
прељубу, нека муж буде изложен и оним
казнама које је требало да претрпи жена да
се таква оптужба показала истинитом.

16. Ако муж у своме дому, у коме живи са
својом женом, буде затечен да презревши
њу са другом пребива; или буде оптужен
да у том истом граду живи у другом дому
са другом женом често тамо боравећи; или
једном или два пута буде опоменут или од

. .
СВОЈИХ, или ОД родитеља СВОЈе жене, или ОД
других неких вјеродостојних свједока, па се
таквог срамног дјела не остави, допуштено
је жени и да због тог разлога тражи развод
брака и да узме дати мираз и предбрачни
дар, и због таквог понижења од другог (му
жевог) имања да узме у вриједности једне

трсћине прсдбрачног дара.
Такође, ако дјецу има, жена имање узи

ма само на чување, а то значи да узима
предбрачни дар и као казну једну трећину
(од вриједности предбрачног дара) од
мужевљевог имања чувајући власништво
заједничкој дјеци.

Ако нема дјецу из те заједнице,
заповиједам да она и власт има над тим
имањем.

17. Ако буду војници, или трговци, или
неки обични" људи, или неки други који су
под нечијом влашћу у војску под оружјем
прибројани, заповиједамо да их њихове
жене чекају без обзира на то колико година
остану у војсци у рату, па и када ни доку
мент или неке вијести од својих мужева не
приме.

Ако нека жена од горенаведених чује за
. ..свог мужа да Је мртав, ни тада ЈОЈ не до-

пуштамо да иде у други брак, ако најприје
не оде жена сама, или родитељи њени,
или неко други од њене родбине к писари-

. .
ма и к старјешинама те Јединице у КОЈОЈ Је

. .њен муж војевао, и запита да ли ЈС заиста
мртав супружник њен, а они треба тада да
пред светим Јеванђељем направе писмено
увјерење, то јест да у документ напишу,
како је заиста њен муж умро. Када се тако
учини, нека жена узме написано увјерење
себи ради свједочанства, и заповиједам јој
да затим сачека док истекне Једна година,
те тако када прође та година, допуштена јој
је законска брачна заједница. Ако се жена
упркос овој заповијести дрзне да уђе у дру
ги брак, и она сама и онај који ју је узео
нека буду кажњени као прељубочинци.

Ако за дато писмено увјерење које је на
писано под заклетвом буду касније опту-
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жеш, ;щ су лажно свјсдочили, 01111 ћс бити
одстрањени нз војске, и бити 11рис11ље1111
да дају I О литри злата као казну ономе за
кога су слагали да јс умро. Овај. ако хоће

. .ла узме своју жену, има право да Је узме.

12. 1 'l'f! llrl
\),\,lf>111ШЛI.I

1. Ово су дарови који бивају за живота,
11 према живоме милост и добротворство

/

. .исказују, а захвалност изискују,

Дарови који се дају за случај смрти, и
. . . .након смрти, како Је рекао онај КОЈИ дарује

такве дарове, коначни су и важећи. Прије
смрти дародавца, онај који преузима дар
нема ништа од имовине која му Је дарована,
будући да је дато да би се по смрти узело.

2. Од дарова који се дају за живота једни
се од тога часа и времена извршавају и,
такорећи, већ од тада се врши предаја и
власти и кориштења дарованог имања или
прихода, тј. покретне или непокретне имо
вине, и ниједног другог разматрања од дру
гих лица накнадно, или одмах затим, или
другачије нека не буде, већ у тај час нека
имовина од лица ка лицу пређе, тј. од оно
га који дарује ка ономе који дар прима, без
икаквог изговора и услова.

Други су (дарови за живота) условљени
дарови КОЈИ се различитим начинима и про
током времена усвајају онако како дарова
лац заповиједи и утврди.

3. Дар за случај смрти је када неко жели
себе или онога који прима дар учинити
значајнијим од свога насљедника.

4. Три су начина на које се у случају смрти
даје дар: први, када се даје без утицаја било
каквог страха осим, једино, чекања при
родне смрти; други, због туђинаца који се
договарају против њега и не даје га онај који
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јс умро. (всћ) власт над његовим даром има
одмах онај који га узима; трећи вид, када
онај који полази на пут даје ради (могућег)
наиласка невоља, а над овим даром нема
власти онај који га узима, док дародавац
не умре. Овдје се ради о страху од насиља
разбојника, или ратника, или утапања у
мору, или од мјеста у коме су се договорили
против њега; но, и због страха од болести,
или човјека моћна, или старости. Све ово
указује на присутну невољу.

5. Ако ти пошаљем новац дарујући га,
и ја умрем прије него што ти га дају, неће
бити твој.

6. Ако неки син који је под влашћу оче
вом, по заповијести очевој или са знањем
његовим да дар, сматра се да га је сам
отац дао. И ако неко твоје нешто са твојом
сагласношћу дарује некоме као своје, сма
тра се да си и ти сам то дао.

13. ПУ!Ш1
() 1101\r.i·г~ л11ro1~t1

l. Ако неко, немајући сина, сву СВОЈУ
имовину или њен дио засебно ослободи, тј.
раздијели као дар, (па) касније добије дјецу,
нека се одузме сав дар и опет да се повра
ти ономе који (га) је даровао, нека има опет
власт да располаже с њим како хоће.

2. Непунољетни, нити безумни, не могу
дарове давати. Одлуке таквих су ништав
не.

3. Ако се неко, узевши дар, покаже не
благодаран према дародавцу, наносећи му
увреду лажима против њега, или подигне
руку на њега, или му нанесе велику штету
намјерно, или се договара да га убије, или
не испуњава оно што је писмено или усме
но договорено за приходе од дара - ако се
Једна од ових кривица изнесена пред суд

покаже као тачна, нека се оно што је даро
вано поврати дародавцу.

1,{. 1 Т?111 {1
\> 11po,\t1:J1111 1;1r1ю1ш1111

1. Продаја и куповина закључује се када
се онај који продаје и онај који купује
заједно договарају о цијени, (те) један пола
же износ, а други предаје оно што продаје.
Не само овако већ и ако један од њих или
положени износ узме, или прими продато
имање, и таква продаја биће важећа. Када
је нешто дато у виду залога, то је објава и
доказ о закључењу продаје и куповине, а не
само закључење. Тако говоримо о продаји
и куповини ако то бива усмено.

Ако то бива писмено, неће бити важећа
куповина и продаЈа све док се не запише на
чин продаје или руком онога који продаје,
или некога другог, и да се потпише онај
који продаје. Ако то бива са уговарањем,
нека се оно оконча са претходно помену
тим потписивањем и начином.

Оно што је бивало са залогом, а заснива
ло се на подмуклости, раскидањем продаје,
ако купац раскида и одлази, изгубиће за
лог; ако продавац (раскида), приморан је да
да двоструко, и оно што му је дато и још
толико од другога (имања).

2. Нико не може ништа купити од онога
. .што му Је повјерено на управу, ни покрет-

ну ни непокретну имовину, ни лично нити
преко некога. Тако, остаће без онога што је
купио, и новац који је дао неће узети (на
траг). Ово важи и за цареве управитеље,
ако 1-1е купују из јавне благајне.

3. Након продаје и куповине било које
ствари на заповијеђене писане и неписане
начине куповине и продаје, ризик за про
дану ствар од тог часа пада на купца, чак

и ако ствар још није предата. Јер, ако про
дани роб умре, или се повриједи нски дио
љеговог тијела, нога или рука или око; или
ако буде продат сав двор, па његов дио из
гори у ватри; или њива под навалом ријсчне
бујице буде сасвим, или дјелимично упро
паштена, или од многе воде или од многог
дрвећа обореног вјетром на њиву она по
стане мања или гора - штету од свега тога
сноси купац.

Знај, према свему овоме, ако се тако не
што деси продатој ствари, продавац (нека)
је без бриге, осим ако је у питању лаж или
небрига за (продату) ствар.

4. Као што губитак усљед (неког) догађаја,
односно пропаст продаване ствари сноси
купац, тако и, ако се деси добитак на ствари
која се продаје, то је на корист купцу. Тако,
ако након закључивања продаје поплавом
или изливањем ријеке њива постане већа,
добитак ће уживати купац.

5. Продаја се већ и тада, то јест у тај час,
без неке додатне заповијести или услова, и
времена чекања може окончати, тако што
ћеш након што си своје дао, да узмеш ово
или оно. И опет може бити са условом, као
на примјер, што неког роба можеш испро
бати на један мјесец, и ако буде погодан, да
га добијеш за десет златника.

6. Ако заповиједим своме робу да пока
же границе продаване њиве, а он лажљиво
или из незнања покаже веће, нећу бити ја
осуђен због тога. Да се овога држи и при
предаји празних поља.

7. Проданом робу не сљедује његова лич
на имовина. Стога, ако роб украде нешто
од лично своје (имовине) и пређе купцу,
колико након његове продаје буде прихода

. . .
његовој личној имовини, ТЈ. лихва, и дио
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личне 11мов1111е роба стсчснс ОД рада, враћа
ес продавцу.

R. Старатељ нс може купити 1111шта од
имања сирочади, Такођс, (ово важи) 11 за
сличне старатеље и за прве старатеље.

9, Ако у продатој куlш грешком буде
остало скривено нечије злато, и у љему се
пронађе. нска га узме стари господар.

1 О. Онај којн види да нешто што је
љегово властито продаје неко други, и не
каже 1111шта против тога. сматра се да је то
он сам продао.

11. Такође, уз то 11 ово додајемо правед
ним законима, да ако неко продаје роба. и зна
за њега да је лопов, или луд, или ђавоиман,
нека то исприча купцу. Ако то не учини, те
тај узме свога роба, нека се тражи да купцу
врати двоструки износ ако роб учини неку
штету у дому онога КОЈИ га Је купио.

/
15. l'fYШ~
0 ,\\'l'O(IO~IIOЛI Зt1ЩПV llfIIOKpL'ПIOC'ГII

1. Дугорочни закуп непокретности на
мјестима свете Велике цркве Царског града,
и хранилиштима, и странопријемницама,
и болницама, и сиротиштима, заповиједамо
да буде при самом том лицу, тј, при човјеку
који хоће да прими, и при друга два његова
насљедника.

2. Часна мјеста која никако немају чиме
да отплате јавни дуг (нека) добра и имања
продају, тј. нека ту продају испита митро
полит у присуству епископа и клирика, пред
положеним Божанственим Јеванђељем. И
ако се не нађе друга имовина од које могу
дати (за) јавни дуг, нека се потврди продаја
имања пред судијом, и да се новац од про
даног да за јавни дуг, а признаница за тај
износ.

2. Ако према обичном човјеку нека црква
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има луг, нека он буде припуђсн да ·1а дуг
узме непокретно имаље, 'IJ. љиву.

3. Пуста мјеста цркве Копстаптинграла
нека се без престанка дају у дугорочни за
куп, за трећину онога што домови узимају
од цјелокупног тог имаља, или за половину
зараде коју ће узимати након наплате онај
који је узео у закуп виноград или дом.

4. Допуштам да се од претходно наведе
них часних домова у закуп узима на два на
чина: или до краја живота онога који је узео
у дугорочни закуп, или на онолико година
колико то буде по вољи онима који се буду
договарали (а да то, наравно, не прелази 30
година).

5, Домоуправитељима, и хранитељима
сирочади, и другим управитељима часних
домова, а још и свим писарима, и њиховим
родитељима и дјеци, и другима који су им у
сродству или их са њима веже брачна имо
вина, забрањујемо дугорочно закупљивање
и закупљивање, тј. издавање под закуп оно
га што припада тим часним домовима; ни
сами они, ни друга овдје наведена лица да
се не прихватају.

Нека знају, ако тако нешто буде, то није
важеће, и остаће без (свог) дугорочног за
купа ствари онај који је узео под дугорочни
закуп, и без (свог) закупа ствари онај који
је узео под закуп, и изгубиће и цијену (за
купа) коју је дао.

Они који су под дугорочни закуп или под
закуп дали такве ствари, икономи и писа
ри и управитељи, нека дају и додају часном
дому онолико новца колико је лишен онај
који је узео (ствар) под закуп.

16. ГРr1Ш1
0 ЛVIY II О здло1у
1. Они плодови од заложене ствари, тј,

пшеница или друга житарица, урачунавају
се у (отплату) дуга, и ако буду довољни за
намирење дуга, раскида се зајам и враћа се
залог. Ако су приходи већи од дуга, враћа
се оно што претекне.

2. Рад робова и најамнина од изнајмљених
домова урачунавају се у (отплату) дуга.
И ако је много прикупљеног, раскида се
зајам.

3. Плодови од њиве урачунавају се у
(отплату) дуга, не само они које је узео
зајмодавац, но и они које ЈС могао узети.
Ако је оштетио и њиву, судиће се и за то.

4. Ако је договорено са дужником да ће,
када прође рок на који је узео, бити про
дат залог, неће тиме изгубити залог најма,
када зајмодавац јефтиније прода. Тада је
зајмодавац крив ономе с ким се договорио,
и судиће се пред многим грађанима,

5. Ако зајмодавац не упропасти залог
својом кривицом, неће му се судити. Треба
да покаже како је изгубио. Случај не дово
ди зајмодавца у невољу, но може се десити

. . . .да онај КОЈИ Је упропастио ствар потражује
од онога који му је дужан. Ако се уговорне
стране договоре да губитак залога ослобађа
дуга, то је важеће.

6. Зајмодавац који је узео да држи њиве
или куће на одређено вријеме, за дрвеће
које је посјекао и куће које је разрушио
нека буде принуђен да дође на суд. И ако је

. .преваром или СВОЈОМ кривицом ствар КОЈУ
Је примио учинио гором, и тада нека му се
суди, нека такву кућу или имање доведе у
онакво стање у каквом је била у вријеме кад
ју је примио. Ако зајмодавац због потребе и
због уређења имања или куће буде уложио
нешто, не забрањује (му) се да то тражи.

7. Ствари које су положене у залог лич-

110 дужници потражују. Није дозвољено
зајмодавцу да, осим уговореног и главног
прихода, отима имање дужника, то јест да
продаје имаље којим располаже у виду за
лога.

8. Зајмодавац и његов насљедник немају
дуго вријеме за приговор, као што јс не вра
тити залог након испуњења дуга, то јест на
кон 30 година.

9. Господар постави неког свог роба над
неким имањем, затим му допушта да даје
у зајам када му се (то) нареди, и да у зајам
даје и прима. Ако се покаже да му није
наређено, онда потражујемо лично имање
тог слуге, да би отплатио на првом мјесту
имовину господара, и на другом мјесту от
платио зајмодавцу,

1 О, Ако неко некоме да зајам, и заступ ни-
. .ка, или Јемца, или савјетника за њега узме,

. . . .тај најприје нека не напада право на Јемца,
или заступника, или савјетника, нити да
њима досађује не бавећи се дужником, већ
нека прво напада на онога КОЈИ Је узео зла
то и начинио зајам. И ако од њега узме,
нека одступи од осталих. Ако не буде мо
гао од дужника узети или дио, или полови
ну, или све, онолико колико не буде могао
од њега узети, нека се обрати заступнику
или савјетнику, или јемцу, и од њега нека
узме остало. И ако се, када дође, ту нађу. .сви, и позајмилац, и заступник, и Јемац. и
савјетник, нека се претходно речени посту
пак у потпуности поштује. Ако заступник.
или савјетник, или јемац ту буде, а деси се

. . .
да позајмилац није ту, нека зајмодавац по-

. .каже заступника, или савјетника, или јемца,
и ту присутне судије дају вријеме заступ
нику (такође и савјетнику и јемцу), желећи
истинског дужника привести и постави-
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ти, како би прво 011 11рим110 тужбу: такође,
овим ес чува помоћ остали ма. И помаже за
ступнику и јемцу, ако доведу пред суд онога
коме бише јемци, јер ће ес када 011 буде до
веден, избавити повлачења од стране онога
који 11х тсрсти због позајмиоца.

Ако вријеме договорено за ово прође
тада се заступник, или јемац, или савјетник
приводи 11а суд, 11 дуг се проширује на оне

. .
KOJII га заступаше, и за кога јемчише и пот-
писаше се. или јемчи ше за договор, и биће
испитивани од зајмодавца на суђењу сваки
понаособ.

Зајмодавац неће примити имовину дуж
ника, прије него што пред свједоцима не
дају сагласне изјаве јемац и заступник и
савјетник. Тако ће примити имовину прво
битног дужника, ако је држи други, и пре
остало тако узима. Ако од тога не отплати
своје, нека тада приступи имању заступни
ка, и јемца, и савјетника.

Такође, ово исто важи ако и нека дру-
. .га заступања имају они КОЈИ су под раз-

ним обавезама, и за заложене куће као
обезбјеђење.

На првобитног дужника и његову
постојећу имовину, и ако је његова и ако
ју је и на (одређено) вријеме био узео од
некога, било да је његова, било да је на
(одређено) вријеме узео од некога, било
да обје {стране) желе да је узму, сву власт
њему (зајмодавцу) дајем, по претходно вам
реченом начину и поступку, и о другим ли
цима и узроцима закон утврдивши.

И ово не рекосмо само за зајмодавце већ
и ако неко купи нешто од некога.

11. Ако неко надајући се на богатство
зајмопримца да злато на зајам, а овај,
немајући да врати злато, има непокретну

имовину. то јест имаља или винограде или
зграде, (тс) зајмодавац наваљује и на све
начипс тражи злато, а овај немајући при
руци, 11 нико неће да му да како би вратио
зајмодавцу; (истовремено) зајмодавац би
узео и непокретну имовину умјесто злата,
али нико ко би желио купити ry непокрет
ну имовину не долази, и зајмодавац много
пута диже вику како "њему припада имо
вина његовог дужника", те се тако плаше
да дођу они који би жељели да купе:

Тада у овом богатом граду, тј. у Царигра
ду, преславни бољари наше земље, сваки од
стране закона и од нас постављен на своју
управу у областима и у мјестима да влада,
нека усагласе тачну вриједност имовине
дужника, да би зајмодавцу дао умјесто зла
та једнако вриједну непокретну имовину,
уз Јемство за то да дужник то може дати.

Од непокретне имовине која се даје за
дуг, нека зајмодавац изабере оно што xohe.
Јер, не би било праведно да онај који је дао
злато, па не могући узети злато већ по нуж
ди прихвата непокретно имање, не узме
најбоље од све дужникове имовине. Насу
прот томе, оно што он воли нека узме и то
нека има као утјеху пошто злато не узе, већ
имање на мјесту које му је најдраже стече
умјесто њега.

12. Онај који се свога писменог уговора
или онога што је у њему изложено одриче,
нека буде оптужен да двоструко да. Ако у
час када се одрече, од измјене заклетве опет
истину изјави, избјећи ће осуду да даје дво
струко. Ко касно призна, сносиће трошкове
суда, по тужби супарника.

13. Дужнику који не признаје (дуг) неће
се рачунати ако накнадно донесе на увид
уговор, већ се од њега тражи све.

14. Иако је многима прије нас било
по вољи да се прихвата стицаље лихвар
ством, па и до сада зајмодавци суровошћу
и безумљем, ми ипак ово, као недостојно
нашег хришћанског живљења, нађосмо
за потребно одбацити, будући да је и
Божјим законом забрањено. Због тога наше
човјекољубље заповиједа: никако ни због
каквог разлога лихву узимати, да не бисмо
мислећи да закон чувамо, закон Божји пре
ступали. Но, ако неко неку количину нечега
узме, нека се сматра за дуг.

17. П'f1Ш1
() 11,l]i\\~

1. Ако буде договорено с оним који даје
кућу у најам да се у њему може без штете
држати огњиште, и деси се пожар и изго
ри (дом), није крив онај који је узео кућу
под најам. Ако се то десило због његове

. .лијености, крив Је.
2. Онај који је унајмио најамника да му

чува стадо, нека ништа не тражи од њега
ако се докаже како овај не лаже да су стадо
разбојници отели. Нека узме (од њега) пла-
ту коју му је дао за остатак године.

3. Због немара и нестручности биће
суђено пастиру, и кројачу, и перачу одјеће.

4. Ако се неко договорио да нема огњиште
а има га, он је крив у случају да се деси по
жар.

5. Ако се онај који изнајмљује договори
да у кући нема сијено, и почне држати, а
потом његов роб, или странац унесе ватру
и запали се кућа, крив је.

6. Ако кормилар, не могавши ући у при
станиште, пребаци терет у твоју лађу и твоја
лађа се потопи, крив је први кормилар ако
је без допуштења господара пребацио те
рет, илије (то учинио) у погрешно вријеме,

или у неприкладну лађу. Није крив ако се
ово (потапање) није десило усљед његове
небриге.

7. Ако се лађа потопи јер НИЈе имала
управитеља, крив јс онај који је кормила
рио лађом.

8. Ако се лађа потопила, кормилар враћа
најамнину коју је узео на потребе припре
ме, јер их није превезао rдје су хтјели.

9. Ако неко узме камен да га уреди, или
пробуши, или да исклеше што на њему, те се
разбије, ако се то деси незнањем мајстора
крив је. Ако (се деси) због материјала, није
крив, осим ако није прихватио опасност, тј.
ако није обећао да неће разбити.

10. Ако мишеви изгризу оно што је дато
на прање или пеглање, крив је перач. (Исто
важи) и ако у незнању нечију ствар преда
другоме.

11. Ако унајмилац препусти кућу војсци
која Је у пролазу, и војници узму врата или
нешто друго, (тај) је крив ако је могао да
обавијести власника куће а није (то учинио),
или је могао да се успротиви војницима, а
није.

12. Ако по истеку времена изнајмљивања,
по договору обје стране онај којије изнајмио
остане у кући, обнавља се изнајмљивање
само те једне године, а не свег преосталог

. .времена, па и ако Је прво изнајмљивање
било на пет година, ако је било од град
ских најмова. Ако остане и другу годину,
тада је дужан (да плати) и за оне преостале,
такође.

13. Ако неко опрости унајмиоцу једну го
дину због неродице, и ако буде рода у го
динама које услиједе, примиће опроште
но. Ако посљедња година буде неплодна и
опроштена, а прве године су донијеле плод,
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нека унајмнлац 11рош1јс1111 како ·11ш.
14. Ако у најам, у незнаљу. узму разбијснс

крчаге II JIЗJIIIJC ес вино, луж1111 смо пружи
ш заштиту

15. Ако дадох пашњак у најам, н од от
ровних трава на љему овце се разболе или
уг1111у. ако сам дао (пашњак) знајући за ово,
• тужан сам дати здраве и живе (овце). Ако
нисам знао. нска не тражим најамнину.

16. Ако 113 нског разлога изнајмим кућу
11а једну годину и дам сву најамнину, и кућа
ес сруши или изгори у осми мјесец, враћа

. .ш се најамнина за преостало вријеме.
17. Кад год се нешто даје за извршење

нечега, то Је наЈам.
18. Ако буде договорено да се дј ело окон

ча тако што ће господар вршити провјеру,
тражи се добар човјек да провјеру изврши.
Исто важи и ако се дјело преда на провјеру
другоме. Тај нема овлаштење да продужи

. . . .
вријеме за које Је договорено да се дјело
обави, већ само да дјело провјери.

19. Ако се ономе који је изнајмио имање
на приносу деси неизмјерна штета од оно
га што називамо Божја казна, а то је град
или пожар, неочекивани али не захвати све,
унајмилац дијели принос онако како је пра
ведно обојици, те добитак и штету која се
десила дијели са господарем.

20. Ако је неко унајмљен да пренесе
мермерни ступ, а он се поломи или при
подизању, или при ношењу, није крив
tајстор ни неко од његових помоћника ако

то није било усљед лијености. Биће лишени
најамнине, ако ово учинише усљед немара;
ако се све десило док су се марљиво труди
ли, нису криви. Исто важи и за крчаге, за
дрвене и друге ствари.

21. Ако неко изнајми коња да носи не-
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. . . .што, Јасно ЈС да ЈС крив ако га повриЈеди на-
товарнвши на љега (нешто) претешко. Исто
важи 11 ако нско нешто друго повриједи.

22. Ако узме неко плату за чување имо
вине, биће кажљен ако је не сачува.

23. Онај који при давању плате поткрада
роба, како би сачувао (своје) имање, крив је
као лопов.

24. Ако изнајмљивач изјави да ће казнити
унајмиоца, ако га истјера прије истека пет
година, без штете ће га истјерати не узев
ши најамнину јер је узалудно обрађивао
земљу.

25. Ако унајмилац остави њиву без разло-
га прије истека времена, нека да најамнину
за читаву годину.

26. Онима који живе у изнајмљеној кући
у току дугог времена - а то је двије годи
не - не јављајући се, (а) кући је потребно
уређење, треба да онај коме је то у интере
су уђе, и при јавним службеницима попише
оно што је у кући.

27. Ако се начињена ствар од земљотреса
покрене, штета је на ономе који унајмљује.

28. Ако се прије испробавања створи во
додерина, ако се то десило због земље, ште
та је на ономе који унајмљује; ако је због
мањкавости дј ела, штета је на најамнику.

18. ГffIIШ
0 ОСЋ\IШ

1. Остава је оно што је дато некоме на
чување.

2. Остава положена због побуне, или
пожара, или несреће, или бродолома
подлијеже двоструком враћању за онога
који узима оставу; ако је кривицом примао
ца оставе, насљедници двоструко (враћају),
ако није Једноструко.

За остале оставе враћање је једноструко.

0/IaJ који је примио оставу, или
З. Ако

к " егов буде позван на суд и
ЈЈЗСЛ>едни > ' ,

r~аднс на природан начин пријествар про
( носно бијаше роб и умре), ослобађасуда од

и у случају да пропадне кад он већсе, као
изађе на суд.

4_ Од онога што је положено у оставу
потражују се и плодови и лихва и свака

ствар.
5. Онај којије положио може одмах узети

од оставе добитак, па и ако (то) обмањујући
га не дозвољава прималац (оставе), осим ако
није гдје другдје, или закључан на мјесту
које се не буде могло откључати, или није
истекао услов оставе.

6. Ако би ми и мој слуга који ми вјерно
служи предао нешто што доноси приход, ја
имам зараду од оставе.

7. Онај који је наслиједио пописаног роба
(има право) да потражује његову оставу.

8. Ако је жив роб који је положио (оста
ву), те умре, или буде ослобођен, или буде
продат, господар његов потражује његову
оставу, а не сам ослобођени, нити његов
нови господар. Пажњу треба обратити на
оно што је било на почетку договора.

9. Твој роб положи код мене имање, како
бих га дао теби да га ослободиш. Ако дав
ши га објави (о томе) онима који га надзи
ру, нисам ништа више дужан. Ако дадох
као своје, дужан сам дати као оставу. Јер,
ако дадох као своЈе, не сматра се да сам вра
тио оставу.

1 О. Ако се неко не стара о остави као о
своме, то је као да обмањује.

11. Ако при наиласку разбојника при
малац оставе остане без онога што му је
предато, његови насљедници неће имати
невоља због његовог губитка. Онога који

ЈС примио оставу само превара, и небри
га, и немар чине кривим, осим ако и не
што другачије није уговорено. Ако се нада
да ћс, и1говарајући се неким узроком или
другом невољо:1.1 која се десила, положено
имање узети насљедник, или задобивши га
преваром одбије да га врати, дужан јс дати
зараду од оставе.

12. Који јемчи за онога који је примио
оставу дужан је, ако слаже да (остава) није
примљена, (а) има имање, Шта (чинити)
ако је луд или сирот и непунољетан, или
без потомака умре? При нуђен ће бити јемац
да врати, јер је научио да неприлично даје
оставу.

13. Неопходно је да обје стране, тј. онај
. . .

КОЈИ полаже и онај КОЈИ узима, узевши или
потврду о раскиду или неки други уговор,
чувају уговор о узимању оставе.

14. Онај који је узео имање у оставу, и
кроз уговор га предао неком другом, није
исправно да се одриче онога што је узео ако
претходно не покаже папире као увјерење
да га је предао другоме.

19. ГРЮН1
О ос1111кмьу У.\РУЖ[Њ.\
1. Оснива се удружење, или док су живи

они који се удружују, или на одређено
вријеме, или од одређеног времена, или
ради добитка.

2. При оснивању удружења не треба ниш
та о одустајању договарати. По природи
удружења, онај који у невријеме одустаје.
крив Је.

3. Ако је објављено да све имање буде
(власништво удружења), и насљеђе, 11 испо
рука, и сав приход даје се на снабдијевање
(удружења).

4. Ако се договоримо да је својина
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удружења 0110 што на одговарајући 11а•11111

добијс неко од нас праведним падљсђем, за
то ес нс сматра оно што јс од завјсштагьа
(добијсно) већ по закону.

5. Удружење ес оснива дјелом, и рјсчју, и
објављивањем, а распушта се одустајањем,

смрћу и осиромашењем.
6. Оснива ес и ради било какве имови

не. 11 ради куповине, и ради многих ствари
11 ради једне, 11 међу онима који имају раз
личите способности. Сиромашнији од дру
гих недостатак имовине надокнађује већим
трудом.

7. Ако удружење буде обично и не назове
. .се нечИЈИМ, сматра се да ЈС основано ради

изобилног богатства и прихода од продаје и
. ,

куповине, изнајмљивања и драгоцјености.
Приход је оно што је неко стекао радом.
Насљеђе и испорука и дарови не рачунају се
у укрепљење. Сматра се да нама (удружењу)
припадају дарови у виду плате некоме.

8. Иако се договоре да се удружење не
распушта до истека одређеног времена,
због одговарајућег узрока (оно) се рас
пушта. Шта (друго) чинити ако се доби
так, ради кога је основано, не остварује,
или је удруженик насилник и штетник, или
нема пораста имовине којом је основано
удружење?

9. Ако одустанем од свог преосталог
удруженика, онолико колико стекнем прије
него га обавијестим, бива друштвено, (док)
штету трпим само ја. 86 Приход припада
томе једином члану удружења, (као) и ште
та удружења.

1 О. Удру-.меник који је због своје небриге
довео до тога да се нешто штетно деси (на
рачун удружења) одговара за то, без обзира
на то што је многим другим (поступцима)

до11110 корист (удружењу).
11. Дугови који настану за вријеме

(постојања) удружења, дају се од за
једничког. Ако се прије отплате дуга један
већ одијелио, удружење се распушта, а о
отплати утврђују један с другим,

12. Ако злато додајем имовини удружења,
и моје пропадне, пропало је (злато)
удружења, јер не би пропало да удружење
није основано. Ако одвојим своје, и прије
него га додам пропадне, само ја трпим ште
ту.

13. Мој удруженик подлијеже мојој
оптужби за имовину удружења, за издвајања
за случај крађе и заједничке издатке, иједна
(оптужба) не искључује другу.

14. Удруженик не одговара за
(непредвиђен) случај. Тако, ако овце дате
након утврђене цијене узму разбојници,
штета је заједничка. Ако буду украдене,
само онај који их је имао претрпјеће штету.
Онај који се прихватио плаћеног дужан је
да има тврду стражу. И приличи да су из
даци од друштвеног, ако су у друштвеном
били дати на пашу, чак и ако су у цијену
ушли.

15. Ако је удруженик пошао ради купови
не за удружење, па западне међу разбојнике,
и остане без свог злата или имовине које није
понио ради куповине, дио штете и трошко
ве лијечења нека сноси удруженик, Такође,
и ако се лађа са купљеном (робом) потопи
и претрпи штету, у случају када купљено
није било могуће пренијети другачије осим
морским путем.

16. Онај који на имовини удружења сре
бро продаје, не врши дјело удружења, јер
оно што је изван трпезе њему се стиче.

17. Ако браћа ради удруживања не

. . наслијеђено од родитеља, не
разд1ељУЈУ. (имовини) удружења оно што
учествујч У

ан тога.стекоше изв . .
=еник којије уложио у удружење

18. УдРУ"'
ругих ако обнови дом удружења,

више од д .
б ре· или да оно што Је утро-

нека иза е · .
приЈ·е истека четири мјесеца од

шио узме
а дома и има право надзора над

обновљењ '
м дома или узме дом под влас-

приходо ' .
након четири мјесеца, или чак нека

ништва
од прихода удружења узме најбоље по-
што неће да држи дом. Четири мјесеца су
одређена због тога што након тог времена
закон даје господарење обновитељу.

19. Онај који отпутује ради куповине за
удружење нека само оне трошкове које је
имао за своје (неопходне) потребе пренесе

на удружење.

20. ГfYIШI
о прrс·1·л11"V vмvжr11,л 11 тvж1\11
1. Удружење се затвара ако пострада

лице, или пропадне имовина, или вољно,

или тужбом.
Страдањем лица (се затвара удружење)

када неко од њих буде осуђен на смрт или
на заточење па удружење буде разграбљено,
или умре природном смрћу.

Пропадањем имовине (се затвара
удружење) ако ништа не преостане од ње,
или јој се намјена измијени јер је дата
Цркви, или отета.

Вољно се затвара када (заједничари) оду
стану, или засебно сваки појединачно поч
не да тргује.

Тужбом се затвара или на захтјев, или
измјеном суда, или због разлога удружења,
Јер се удружења одриче онај који ради
његовог распуштања позива на суд.

2. Ако се друштво оснује ради продаје

или ради изнајмљивања, по смрти једмоrа
(члана) штета и добитак припадају друuп
ву,

3. Ако неко има више од 25 година и рас
пусти удруживање с нским, ако и оно пло
му се дугује дарује без икаквог услова, не
може након тога говорити да се нада како
ће бити твој насљедник онога што остане
од удружења или дарова.

4. Када неко ради једне опrужбе позива на
суд и (суд) разријеши, чак и ако јасно изјави
да ништа више не потражује нити долаје
оптужбу везану за то, ипак има право да по
дигне друге оптужбе на онога за кога је суд
разријешио. (Јер), шта ако је разријешио за
оставу, а треба да га због зајма позива на
суд?!
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21. ГРf1Ш1
О 3,ШЈLШ'Гt\ЊНЩ CKOJHvli\CIIНX

1, Завјештање је праведна намјера којом
неко уређује како ће по смрти његовој
бити.

2. Онај који завјештава завјештање мора
имати здрав ум, а не тијело.

3. Младић којије напунио 14 година нека
завјештава, женско од 12 година.

4. Завјештања се састављају од стра
не три закона: градски, од заповијести и
од судије. Градски је задовољен када дођу
свједоци који ће испунити што је закључено
завјештањем; од заповијести, потписима
завјештатеља и свједока; од судије број
свједока и печати. Све ове предострожно
сти су ради тога да би се уклонило свако
злодјело при састављању завјештања, и
уређена су да би се њима очистило од сва
ке преваре. Јер, завјештатељ треба да пока
же својом руком написано име насљелвивв,

,, 11,._
као "њега поставих за насљедника . ruw
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011 ово 1111јс учинио, 011113 свјслоци морају
објавити имс насљсдника.

5. Будући ;щ рекосмо како свјсдоци морају
ставити псчатс. треба з11ат11, да ес II једним
прстеном може запечатити завјештање.

6. Завјештање ес II по 1101111 печати и
потписује.

7. Писар завјештања вјеродостојан је
свједок о њему.

8. Онај који је при тјелесној немоћи ум
изгубио не може завјештавати у помрачењу
ума, већ када (му) се ум очисти.

9. Властан је слијепи - било да је то од
рођења, било да је од болести - да сачи
ни неписано завјештање дозвавши седам
или пет свједока и говорећи пред њима
име насљедника са знаком како не би
погријешили.

1 О. Ако је онај којн завјештава под
влашћу, или који није пунољетан, или роб,
није важеће завјештање, па чак и ако умре
као својевластан, пунољетан, и слободан.

Ј 1. Ако браћа имају заједничко до
бро. ипак се никоме од њих не забрањује
завјештавати и чинити насљедником (оно
га) кога хоће. Не смета им то што је имање
нераздијељено.

12. Ако неко ко је писмен хоће да начини
завјештање међу својом дјецом, најприје им
биљежи вријеме, потом и сам записује име-

. . .на дјеце СВОЈОМ руком, а уз то и размјерено
злато или друго имање, коме уписује
насљеднике, не означавајући их слагањем
бројева, већ им свима имена приказујући,
да би се у потпуности јасно и неоспорно
уредило. Ако хоће и имовину да раздијели,
или неке личне ствари, или све или неке
КОЈе су спорне оставити, и њих нека упише
да би дао на знање, тако да је тим ствари-

ма све објављено, тс стога никакво спорење
дјсци нс оставља.

Ако же1111, или туђинцима, хоће да на неки
11ач1111 остави јавни дар, или ослобођсњс, и
то нска напише својом руком, и свједоцима
све појединачно што се налази у запису, а
они да то запишу и хоће држати, нека буде
важеће и ничим необезвређивано, будући
да се сматра како се даље разматрање
завјештања не прихвата. Насупрот томе,
о овоме се само заповиједа да оно што је
својом десницом и језиком завјештао, то
хартији даје сву пуноважност, и ако до
смрти остане у овом виду нико на крају не
може дати свједочанство да је договорено
да се може десити због нечега промјена
или измјена, или нешто тако учинити. То
би било исто као и поништити постојећу
и створити другу вољу, који ће казива
ти о посљедњој његовој заповијести коју
би требало држати. Ово му допуштамо да
чини ако то Јавно назначи пред седам или
пред пет свједока, како не жели надаље
држати завјештање које је начинио, већ
прави ово, друго. То да учини или у потпу
ном завјештању које ће имати сва уређења

. .везана за завјештање, или у завјештању
употпуњеном писмено, као што може пис
мено или неписано израженом вољом
извршити (завјештање), и прво ће бити
неважеће због другог његовог уобличавања
које је било према потпуном завјештању
или договору.

13. Претходно постојеће завјештање оба
ра се од (стране) онога које је било касније
а потпуно је, чак и ако је прво (завјештање)
било писмено.

14. Ако се покаже да је онај који је са
ставио завјештање, разгњевивши се, многе

именовао иасљсдиицима, ни ако су имено
вани од љега, нсћс га наслиједити.

15. Ако онај који је саставио завјештање
неће да покаже свједоцима (оно што је) на-

. .писано на хартији, или развијену до напи-
саног, или је принесе свједоцима након што
ЈУ је запечатио, нека потпишу, и нека такав
каже свједоцима да је то његово завјештање.
Након тога нека у исто вријеме потпишу и
запечате, и нека се сматра за важеће. Не
само седам но нека и пет ваљаних свједока
писаног и неписаног завјештања са свим

. .овим чине га ВЈеродОСТОЈНИМ.
16. Ако је неко у рату рањен и иде пу

тем, и извјестан је смртни исход, такав не
само да пред три свједока може сачинити
завјештање већ због невоље која се деси
ла може и пред два лица која се ту затекну
вјеродостојно завјештање изложити.

22. П'flll?I
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1. Код дјеце која су под влашћу сусреће
се њихова лична имовина. Лична имовина
. .Је, дакле, од властитог стицања, а друга Је
од родитеља.

2. Њихова лична имовина је онолика ко
лику су својом умјешношћу, или у војсци,
или од некаквог звања, или од клира стек
ли.

3. Родитељско је оно што им је од
родитеља ради служења и потребе дато,
или од датога стекоше.

4. Постоји много разлика (између)
родитељске и лично стечене имовине. Прва
. .
Је ова што лично стечену имовину они КОЈИ
су под влашћу завјештавају, а родитељско
не могу.

5. Друга разлика је у томе што отац,

негодујући на свога сина који му јс под
влашћу, узима од њега имовину коју јс овај
стекао тиме што му ју је 011 дао, а никако и
ону коју јс син лично стекао.

6. Трећа јс разлика, ако је нско многи
ма дужан и претрпи продају (имовине) од
(стране) својих зајмодаваца, она имовина
дјетета коју је од родитеља стекло продаје
се с њом, (док) се то никако нс чини с оним
што је (дијете) лично стекло.

7. Постоји и четврта разлика. Ако умре
. .отаu КОЈИ имаше много дјеце, и догоди ес

да Једно од њих има имовину стечену од
давања родитеља и лично стечену СВОЈУ
имовину, оно што Је стечено од давања
родитеља нека буде заједничко свој дјеци
која су некада била под влашћу, а лично
стечено припада само њему Једином КОЈИ ЈУ
Је стекао.

8. Она дјеца која су под влашћу и која су
од дугог одсуства и зимског и љетног пута,

. .а то значи од путовања, ТЈ. од војничког по-
хода, стекла своју личну (имовину), могу је
завјештавати. Ако њихови родитељи дадо
ше нешто ради њих, тада су они КОЈИ су под
влашћу дужни узвратити им тако да буду
задовољни, и за остало завјештавати. Тако
је и оно што су на други начин, и од било
кога чина и од било које вјештине стекли.
њихово лично.
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23. ГћШ~
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1. Сродство је име које настаје рођењем.
Дијели се на усходно, на нисходно, и на оно
које је са стране. Ова три врсте уочавају
се код благородних, (док) се усходно код
ослобођених робова није запажало у стари
ни. Шта је са онима којн некад родише у
ропству? (Они) немају нн оних са стране.
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Од њих ес 0011 рађају. Имају само писход-

110 сродство. а то су дјеца која су зачета и
родила нм ес, 11 унуци, 11 01111 послије љих.
Тако, ако ослобођени умре без завјештања,
а лијете му ес зачело - или по ослобађању
11т1 11р11јс ослобађања - и ослобођено је
било са њим. или је ослобођено раније, или
је ослобођено након његовог ослобађања,
нска буде позвато на насљеђе.

Ако оно не постоји. закон заповиједа го
сподару (да наслиједи),

Ако завјештатељ ништа није оставио
господару, било да је био без дјеце или је
имао дјецу или унучад, а умро је не оста
вивши им насљеђе, и та дјеца не буду мог
ла оборити завјештање, тада господар нека
узме трећи дио, и нека не буде принуђаван
да од тога положи дар.

2. Не само да господар и господарица и
од њих нисходни по закону бивају позвани
на насљеђе ослобођеног како смо рекли,

/ већ и они који су њима побочни (сродници)
чак и до петог степена.

3. Ако у тог господара и господарице, или
два господара и господарице, 87 буде много
дјеце, нека се позове ближи по степенима
за имовину ослобођеног.

4. Ако уједног господара буде двоје дјеце,
у другог троје, нека се насљеђе раздијели на
пет дијелова. Исто важи и за оне са стране.

21,, П'f1Шf
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1. Оно што је епископ посједовао прије
. .епископства, раздаје и продаје онако како

жели; не само то већ и завјештава помену
то.

Оно што стекне након постављења за
епископа, то је приход Цркве његове, и то
не може завјештавати, осим ако му је то
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припало ОЈ! родитеља, или стричева, или
браће,

2. Онај који жели ући у манастир, 1ј.
пострићи се, нека завјешта своје имаље
прије свог уласка у манастир, будући да ћс
манастир узети све што је његово, чак и ако
не каже јавно да је то (нешто) унио, и ота
да неће ни у ком виду бити господар своје
имовине.

3. Када се постриже онај који има дјецу,
може и након пострига раздијелити својој
дјеци своју имовину, сачувавши себи један
дио, који манастир треба да узме.

Ако умре не сачинивши завјештање, тада
његова дјеца узимају незавјештано, тј. одуз
му свој дио, остало нека се да манастиру.

4. Онај који из манастира прелази у дру
ги манастир лишава се своје имовине и не
може Је опет примити.

25. ПYIII~
0 01iдр111Щ 31Ш]llll'l'1\ЊII

Три невоље кваре завјештање: то су
поништење, неутврђеност и непотпуност.

Поништена завјештања или су потпуно
поништена, или су то дјелимично.

Потпуно поништење има шест начина:
1. Први начин је када неко, након

прављења завјештања, усинови некога,
било којим начином усиновљавања.

2. Други начин је када се након правље
ња завјештања или завјештатељу по смрти
роди син, или унук од робиње његовог ум
рлог сина, чак и ако су насљедници јасно
записани у завјештању. Нека буду без
насљеђа ако примише дарове, или ако по
баци она која се порађа.

3. Трећи начин је када усвојени син који
је под очевом влашћу не буде поменут у
завјештању.

4. Четврти начин, када буле друго
завјештање по закону, било да јс у љему
неко ко бијаше насљедник (по првом
завјештању), било да је неко ко не бијаше,
он ће наслиједити.

5. Пети начин, када друго завјештање по
закону поставља другог насљедника над
одређеним имањем, не потврђујући оне у
првом завјештању.

6. Шести начин, ако војник у вријеме
прављења завјештања не знаде за сина који
је од њега зачет у утроби мајчиној. Ако ли,
сазнавши за њега, оћути, не поништава се
завјештање.

Ако је дјелимично (поништење), онда је
то на два начина:

Први начин је када друго завјештање
одређује онима који су у првом (завјештању)
да су потврђени, (а) другог насљедника
поставља над одређеним имањем. Њему
Је довољно остављено, чак и ако не учини
раздјељивање."

Други начин, када неко има кћер под
влашћу, или унука, или унуку, (и) не напи
ше их за насљеднике. Тада се завјештање не
поништава до краја, (а) они улазе у насљеђе.
И ако је насљеђе написано туђинцима

. 'ТЈ. онима КОЈИ нису у сродству, половину
примају сродници. Ако је завјештано срод
ницима, сви (примају) једнако.

Завјештања кој а нису утврђена и одбацују
се настају на четири начина:

1. Први начин је када завјештатељ буде
осуђен на смрт, или буде изгнан, или будући
својевластан прихвати да га неко усинови,
или је под влашћу.

2. Други начин, када се законски напи-
. .ше друго завјештање, па прво завјештање

буде поништсно, (а) друго буде укину
то због постављених насљедника, а то је
када се одрекну насљедства, или када се
упокоје прије завјсштаоца, или када се -
по упокојењу завјештаоца - упокоје прије
него што узму насљедство. или кад ес
завјештања напишу са условом, а услов из
губи снагу, будуhи да је нестало онога што
би вршило условљавање.

3. Трећи начин је када неко, имајући спор
се неким, учини цара насљедником, писме
но или усмено, иако га никако другачије по
закону цар не треба насљедити. Ако се ца
реви законом и не покоравају, ипак по зако
нима живот живе.

4. Четврти начин је када онај који отпеча
ти завјештање тако га и остави, или каже да
"неће да га потврди". Јер, оно што по зако
ну настаје, по закону треба и поништавати.

Сматра се да непотпуна завјештања
настају на пет начина.

1. Први начин је када завјештање не буде
обављено по нашем законодавству, без при
суства седам или пет свједока.

2. Други начин, када не потпишу сви
. .приспјели свједоци.

3. Трећи начин, када сви потписаше, (али)
сви не ставише печат.

4. Четврти начин, када завјештатељ не
написа СВОЈОМ руком име насљедника, нити
га помену пред свједоцима.

5. Пети начин је када неко има својевлас
ног сина или сина под влашћу, или унука
од дјеце под влашћу која су се упокојила,
а њих не написа ни као насљеднике ни
као ненасљеднике, ако се деси да се прије
упокоје, ради правила које каже: ако оно

. . .
што Је у првом завјештању писано није

311



одобрено. од 01111х каснијс додатих 11е може
10611111 снагу.

/

26. 1'1)~11~
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1. Упознаш смо (с тим) да имамо власт 11

нал својим робовима II над својом дјсцом,
што з11ач11 преко сродства II усвојењем.
Овдјс ћемо размотрити на који начин се
разрјешава онај који је под влашћу, Но, о ро
бовима ћемо дознати у грани о ослобођењу,
(а) о дјеци овдје. Разријешени су када
престају бити под влашћу.

Разрјешава се од власти дијете смрћу
оца. (али) не увијек. Ако се отац упокојио
цјеца без сметње постају својевласна. Ако
се упокоји дјел, неће увијек унуци поста
ТII својевласни, Потребно је имати у виду
вријеме .цједове смрти, и ако се нађе средње
лице, а то је син који је под влашћу, унуци
који су у вријеме у које је умро (.цјед) били
под влашћу дједа, биће под влашћу оца -
кад се дјед упокоји, прелазе под власт свог
оца. Ако њихов отац или умре прије свога
оца, или се ослободи живљења под влашћу,
тада унуци постају својевласни, будући да
не прелазе под власт другога.

2. Ако неко буде осуђен на смрт, исто
времено са осудом (његова) дјеца постају
својевласна.

3. Ако (неко) постане патрицијајошје под
влашћу очевом, истовремено са обављањем
произвођења у патриција ослободиће се
подвлашћености оцу своме.

4. Моме оцу догодило се да буде
заробљен. Заједно с тим, нестало је и моје
подвлашћености њему. Ако се отац врати,
бићу под његовом влашћу; ако умре, бићу
својевластан,

Питам од кога доба - од два која наводим
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- сматра ес ;щ сам разријешен живота под
влашћу (другога): од времена када бијаше
отет, или откада умрије у рату? Ту постоји
нска истинска и велика разлика,

Претпоставимо да је неко ко има два
.цјетета и богатство од двије хиљаде златни
ка, отет од (стране) војника. Од ових (дјсџе)
један бијаше марљив и, узевши два злат
ника од очевог богатства, својим радом и
муком успједе трговином зарадити хиљаду
златника, Други је био лијен и ништа не
стече.

Након неког времена њима бијаше јав
љено да им је отац умро у рату. Зажељеше
да подијеле наслијеђено од оца.

Лијени говораше: ,,Сада, када отац заиста
умрије, постасмо својевласни. Није т1 оца
нашега и оно што ти стече, марљив будући,
те нам предстоји дијељење три хиљаде
златника, то Јест да сваки узме по хиљаду и
петсто златника?" Марљиви рече: ,,Од оно
га времена када се десило да је наш отац
отет, ми смо својевласни. Сматра се да, по
што се не врати у оно вријеме, он умрије
онда када је отет. Нисам ли онда, оно што
као својевластан стекох, себи а не другоме
зарадио?" Овакво мишљење више да ува
жавамо,

5. Онај који хоће да учини свог сина
својевласним, нека приступи надлеж
ном судији и каже му: ,,Овога чиним
својевласним и отпуштам из својих руку."

Такође, ако се догоди да дијете које
је бездјетно завјештава, утврђено је то
завјештање, јасно чувајући оцу законити
ДИО.

6, Неко може да учини сина својевласним,
(а) унука држати под влашћу. Насупрот
овоме, унука учинити својевласним, (а)

држати сина под влашћу. Исто важи и за
праунуке. ·

7. И маше нско сина под влашћу, а овај има
ше трудну жену. Сина учини својсвласним,
или га другоме даде на усиновљење. Потом,
роди се унук, Заповиједам да он буде под
влашћу дједовом, јер разматрам вријеме
зачећа у законитим браковима. Кад ее де
сило зачеће, син који га је зачео био је под
влашћу.

8. Обласна управа, и војводство," и
. . . .епископија разрјешавају оне КОЈИ се налазе

под влашћу очевом.

27. ГРftШ\
0 Cl~JL,\OIЏIЛ\11

1. Свједоци да буду поуздани, а не од
. .оних КОЈИ прикривају истину, али не ни од

биједних, нити потпуне незналице.
2. Свједоци незналице нека буду и муче

ни ако је потребно.
3. Они који свједоче о потписаним дуго

вима нека кажу како је потписивање било у
њиховом присуству или су сазнали за њега
на законит начин; само су на ово позвани,
подразумијева се ако их је пет на број.

4. Када свједоци противрјече сами себи
. .или другим свједоцима, или лажно свједоче,

. . .тада нека судије приме најпоузданије од
њих, и нека муче сумњиве, ако се испоста-

, ,

ви да су с намјером чинили што Је зло,
5. Судије могу и од града у град дописом

слати свједочења, сарађујући према кнеже
вим законима (ако су) у областима, а пре
ма (законима) божанствених, тј. црквених
судија, (ако су) у Константинграду.

6. У тужбама за кривична .цјела неоп
ходно је на било који начин да су присутни
свједоци, а не њихове (записане) ријечи.

7. Од свједока се тражи достојанство и

поузданост, да јс честит и постојан. Због
тога неће бити уважени они који се противе
ономе што су у свјслочењу сами изрекли.

8. О сваком свједоку дужно се испитати:
који јс частан и непорочан, или који јс беш
частан и порочан. Да ,1и јс богат, или убог,
да ради користи нешто не сагријеши: да

. . .није друг приведсноме, или Је непријатељ
његов приведен.

Кад буде без приговора, тада свједочи. О
овоме расуђује судија, да ли износи саглас
не ријечи, и да ли на питање послушно од
говара, и које знаке треба примати.

9. Свједоцима треба вјеровати, а не
њиховим ријечима. Они који буду лично од
судије запитани о кривицама, и не показују
оно што су изложили, шаљу се у заточење.

1 О. Једна је вриједност свједока који
су дошли, а друга прочитаног писменог
свједочења. Који хоће да задржи свједоке,
нека им да за неопходне трошкове.

11. Отац и син који је под влашћу, и два
брата која су под влашћу очевом, могу
свједочити о ствари. Не штети да о туђој

. .ствари свједочи више њих из Једног дома.
12. Ако је таква ствар због које се прима

ловац који свједочи или слични њему, без
мучења им не Вјеровати.

13. Ако сви свједоци буду једнаки чашћу
и умом, и почну се противити Један дру
гоме, не (треба) вјеровати већини, но про
никавши у суштину ствари, и размотрити
(да ли је то) из разлога непријатељства или
лишавањем пријатељства, и утврђујући
на основу представљеног и знакова пред
судијом.

Не треба вјеровати већини, но поуздано
сти и искрености оба парничара.

14. Свако ко позива на суд супарника,
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треба да оствари побједу 11.1 основу 0110--

1 а што му припада. 11.1111 ••ако изглсда да јс
њива у мом власништву...

1 [ико нс треба да оптужује ако изгледа да
њива 1111јс у власништву супарника. Ако. да
кле. уђе у суд тако говорећи. рећи ћс му су
парних његов: .. Прије (ће 611Т11) да је њива
юја. Ако није моја. као што ш говориш

1111је због тога твоја. већ је другога. Никако
(не важи) да оно што 1111је моје. самим тим
је твоје. Ако није нн моја ни твоја њива, тре
ба да се расправимо на овом суду ради пра
вила које каже: При једнаким разлозима, у
бо.ьемје 110.10.жају онај који посједује.'

15. (Онај који је) раније извео свједоке
у некој парници, ако касније у другој пар
ници они буду изведени против њега, нека
нема власт одбацити их, рекавши да су
биједни, или што друго такво. Ако ли у
међувремену искажу или непријатељство
настало према њему КОЈе потпада под закон
и чини их сумњивим свједоцима, или буду
више пута изобличени јавно за неправед
но свједочење, он због тога треба да одбије
свједоке. Ако може и указати на оно што су
лажно говорили, нека и то учини.

16. Онај који је три пута изводио свједоке,
више (их) не изводи након приговора
изузећа.

Ако није изузео, нити приговарао
свједочењу лично ни преко свог браниоца,
тада може прије приговора изузећа изло
жити четврто свједочење, заклевши се како
излагање свједочења не тражи ради обма
не.

17. Сматра се да онај који је дужан да се
појави (на суду) сваки дан прелази по 20
врста, сю искључујући дан у који је изјавио
(да ће доћи) и дан у који треба да се појави
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на суду.
18. Свједочења лакоумиих и свједочења

која настају од оних којн су у пролазу
нигдјс 1111 у ком виду нс желимо држати,
ниједном ријечју, нити састављати таква
нека свједочанства, као на примјер да је,
задесивши се ради неке друге потребе, чуо
ово. говорећи даје узето од онога злато или
неки дуг.

19. Онај који једном или два пута изве
де свједоке, ако ради приговора изузећа
одбије и размотри свједока, и извијести се
о свједочењу, не може ни царским писмом
извести друге свједоке.

20. Који је некога оптужио за безакоње,
не може свједочити против њега, осим ако
постоји одговарајући разлог. Ако ли не бу
де, забрањује се.

21. Који посредује међу некима у некој
. .ствари, не свједочи им тим поводом, ТЈ.

пред другим судијом, (осим) ако се не дого
воре оба парничара да треба да свједочи.

22. Сиромашни не свједоче. Сиромашни
је онај који нема 50 златника имовине.

23. Не свједочи ослобођени против оно
га који га је ослободио, ни против сина
његовог.

24. Не свједочи онај који је млађи од 20
година, нити онај који је осуђен на јавном
суду а није се оправдао, или бачен у јавну
тамницу, нити онај који буде изобличен даје
узео злато, те да ради тога жели да свједочи
или не свједочи.

25. Није вјеродостојан свједок коме се
може заповиједити о свједочењу.

26. Осуђени за прељубочинство не
СВЈедОЧИ.

27. Син оцу ни отац сину не свједочи, ни
у било којој својој ствари.

28. Роб не свједочи.
29. Онај који је веh свједочио против не

кога, не свједочи опет против љега.
30. Онај који јс бранио и који је прику

пио (доказе) о кривици, не свједочи о њој.
3 1 . Нико се не приморава да даје

свједочанство против себе. Но, потребно
је да позвани на суд састави своју одбрану
1<а1<0 жели.

32. Забрањује се да о завјештању
свједочи онај који је записан у нечијем
завјештању и не одбија да свједочи: таквог
закон не принуђава да свједочи. Забрањује

. .се да у другом завјештању свједочи, но и
да завјештава, и да има корист од другог
завјештања.

33. Забрањује се свједочити онима који
су малољетни, и робу, и глуву, и нијему, и
ђавоиманом, и блуднику, и сину који је под
влашћу, када његов отац буде од другога за
писан за насљедника,

34. И онај који је под влашћу не свједочи
о насљедницима записаним у завјештању,

35. И онај који је под влашћу не свједочи
(оном) завјештатељу који је под очевом
влашћу о имању које је лично стекао.

36. Ако неко донесе изјаву једнога
човјека, са печатом, није прихватљиво
његово свједочење.

28. геnш1
() IIOCTtll\JblH,y (IIIIC"Ollд 1111рL31шг1рt1

1. Клирици и остали људи тога града, са
Светим Јеванђељем пред собом, између три
човјека нека учине одлуку и изабрање епи
скопа, заклињући се како их не изабраше
због дара или неке љубави, но знајући их
да су (чланови) Саборне Цркве и чистога
живота и доба од 30 година или више, да
не имаше ни жену ни дјецу, но ако и има-

дс који од њих жену, позна само једну од
дјсвсгвеиости, и 11е удовицу нити отпуште
ну од другога МУ'А<а, већ правилима. тј. за
конима незабрањену.

2. Постављани епископ најприје писмено
да преда своју вјеру. тј. Вјерујем у Једнога
Бога... да напише и изговори, нека изговори
и молитве, и нека се закуне како неће ниш
та дати нити увјеравати да ће дати нешто
за постављење. Ако нешто буде другачије
од реченог, тада и онога који је постао епи
скоп и онога који га је поставио извргнути
из Цркве.

3. Ако онај који треба да буде постављен
буде оклеветан као неваљао, нека се тада
постављење одложи, и нека се уреди
испитивање, са присутним супарником или
без њега, до истека три мјесеца, и забрани
се постављење. Ако се постављани нађе
крив и према закону и према правилима
нека се забрани. Ако се нађе невин, бива
постављен.

Ако се постави другачије од реченог, и
он и онај који га је поставио из Цркве нека
се извргну.

Ако тужитељ дошавши не покаже како
је извијестио или одустане, ако је клирик,
од Цркве нека се извргне, ако буде мирски
човјек, нека се казни на одговарајући на
чин.

29. ГГf1Ш1
о IЩ\Шi[Л\', 'ГЈ о ,\011\i'llll 3.Ш]llll'r.\lh,I

1. ,,Кодикелос" се назива допуна
недовољне разумљивости код завјештатеља
у завјешгању.

2. Разликује се завјештање II допу
на онога што у њему недостаје, Јер у
завјештању приличи уписати и насљедника
и поднасљедника, и дарове и ослобођења,
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11 главно н замјснско. У допуни онога
што нсдостајс (нема) нн насљсдиика 1111

поднасљслника, 1111 одобреног ш, нсодобрс
ног

3. Главно јс прво уређсњс насљедства. а
то јс по ролу насљедник првог степена.

4. Замјена јс прслазакиасљеђа, када се нс
нађе први насљедник, на другог, разлучењем
онога којн је дао насљеђе, како је рекао тај
нско: .Нека м11 буде тај и тај насљедник;
ако не. нска мн буде тај и тај".

30. l'l)flllfl
\) 11,\CM,\IIIЩIIЛI,\

1. Насљедници се називају или одобрени
или замјенски.

Ако су замјенски, онда су или прости, као
штоје рећи: ,,Ако мене не наслиједи тај и тај,
да буде тај и тај насљедник", или удвојени
као овдје: ,,Ако онај који наслиједи. ако не
наслиједивши тај II тај тако умре не дости
гавши узраст, да буде насљедник тај и тај."

2. Нисходни, било да буду мушког или
, женског пола, достојнији су од усходних и

од оних са стране.
3. Ако један од синова наслиједи свог

родитеља, повјерава своме дједу чување
онога што му је допало.

4. Ако умре дјед имајући сина, и имајући
унука од другог сина, унуци улазе на мјесто
свога родитеља, и заједно са сином, тојест са
својим стрицем, насљеђују њега, узимајући
оно што би требало да узме њихов отац ако
би био жив, било да су мушког пола било
женског, било да су својевласни било под
влашћу.

5. Ако не постоје нисходни, у насљеђе
бивају призвани усходни прије свих који
постоје са стране, осим браће која су се од
истих родитеља родила. Познато је да су и
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од усхолпих достојнији ближи по степени
ма ол оних који се нс приближавају, па и
ако јс лице женског пола. Ако су сви истога
степена, заједно се позивају у насљсђс.

6. Рођена браћа и сестре и усходпи заједно
се позивају равноправно у насљеђе. И не
дају браћа својим родитељима господарење
над дијелом братовљевог насљедства који
их је допао, било да је под влашћу био оче
вом, било да је својевластан био.

7. Усходни по роду упокојеног који
постоје и рођена браћа и дјеца рођеног
брата који је раније умро, сви се позивају
на примање насљеђа његовог, било да су
женског пола, било мушкарци. Јер братова
дјеца долазе на мјесто свога оца, и узимају
оно што би требало да узме отац њихов, ако
би био жив.

8. Који су од истих родитеља, тј. од истих
оца и мајке рођена браћа, имају првенство
у насљеђивању свога брата, претходећи
другој браћи која нису од истог оца и мате
ре. Поред тога, ако постоје дјеца њиховог
другог брата који је од истог оца и мајке, и
они се заједно позивају, а то значи браћа и
дј еца рођеног брата, и потом брата њиховог
КОЈИ ЈС скончао, стрица онима.

(Ако нема рођене браће нити дјеце)?'
такве браће, тада браћа која су рођена од
различитих родитеља насљеђују брата са
којим имају једног (заједничког) родитеља.

9. Ако сконча неко ко је имао брата од раз
личитих родитеља, и имао синове од брата
који му је од истог оца и исте мајке, чеда
тог брата се поштују више од онога брата
за његово насљеђе. Јер, од истих родитеља
стричеви достојнији су од оне дјеце која су
од браће различитих родитеља. Познато је
да, ако не буде рођене браће нити дјеце од

такве браhс, тада браћа која су ол различи
тих родитеља пасљсђују тога брата.

1 О. Ако нс буде брата ни братове дјецс,
други сродници који су са стране позивају
се у насљеђе, они који су ближег степена.
Ако се нађе да их има много истог степена,
сви једнако насљеђују

11. Ако отац даје мираз својој кћери, до
говоривши се да ће довољно бити за њу
дати мираз и да она нема удјела у његовом
насљеђу, није важећи договор. Неће се за
бранити кћери да наслиједи ако он умре без
завјештања; најстарији брат под влашћу
мираз да урачуна.

12. Предбрачни дар као и мираз треба
урачунати када без завјештања сконча онај
који га је дао, било да је мати било отац,
или неко од усходних по роду или оцу или
маЈЦИ.

13. И глув и нијем исправно се одобрава
за насљеђивање.

14. Оно што ес до испуњења завјештања
догоди насљеднику, не чини (му) штету.
Ако, на примјер, буде изгнан, или заточен
након завјештања и опет се врати.

15. Важеће је одобрење, ако име
насљедника није речено, но буде (од свих)
признато познавање.

16. По правди, насљедници су потомци,
. .и ако им не раздијели завјештатељ, сви се

. .равноправно позивају и примају,
17. И заробљеник, ради наде на повра

так, исправно се пише за насљедника, и роб
његов. И ако се врати, прима насљеђе.

18. Уписах те за насљедника и потом бје
ше вијест да си ти умро. Друго завјештање
написах овако рекавши: "Пошто не могох
имати онога кога жељех за насљедника,
нека ми буде тај и тај насљедник." Према

мојој вољи ти, нај први, буди ми насљедник.
и наји дарове који су у завјешгању, као што
Јеси у њему записан,

19. Када сконча муж или жена без
завјештања, ниједног од усходних или од
нисходних, или од оних са стране закон
ског или родбинског нема насљедника,
тада се позива муж да прими свеукупно
насљедство своје жене, и жена мужа свог
насљеђује.

20. За насљеднике можемо уписивати
слободне, робове, и робове своје и још туђе.
Но, и без ослобађања роба одобравање је
важеће, зато што и без писменог ослобађања
несметано се позива у насљеђе.

21. Робове који могу уписати насљеднике
можемо уписати за насљеднике. Роб од
личности господара свога има право
завјештања.

22. Није увијек важеће када неко свог
роба упише као одобреног насљедника, али
ни након ослобађања. као што ћемо о так
вом дјелу рећи.

Наложи неки муж оптужбу на своју жену,
говорећи јој: ,,Са својим робом прељубу
чиниш." Прије него се заврши суђење, по
менута жена, умирући, поменутог роба по
ослобађању постави за насљедника. На
кон њене смрти наста испитивање да ли
је важеће одобрено (у завјештању). И за
коници написаше: ,,Роб који је оптужен за
прељубочинство не може се ослободити
завјештањем прије окончања суђења тој
његовој господарици, јер он бијаше као
узрок тој оптужби за преступ." Тако, иако
је било одобрено за таквог роба, изузето је
од сваког потврђивања.

23. Ако мати лажно обавијештена да
је њен син војник скончао написа другог
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насљедника, с1111 узима насљсђс II даје ла
рове II ослобађања,

31. l'f)f1II~
\\ 11\ччмl,.l:Ј\'
1. Враћају се залози оних који су млађег

узраста од 25 година. којн су (дати) на
продају њиховим зајмодавцима, осим ако
је њихов отац залоге дао зајмодавцима, а не
они С:11\111.

2. Поврат се младима не врши у свему,
већ у ономе (у чему су) од себе или од дру
гих оштећени, или осиромашени. или себе
учинише кривима.

3. Непокретно имање онога који је не
потпун узрастом, тј, њива или нешто дру
го такво, исправно се продаје ради његовог
властитог дуга, или ради очевог дуга, или
јавног, наравно при јавној одлуци судије.

4. Исправно се враћа онима непотпуног
узраста оно што обманом лоше продаше
њихови старатељи.

5. Повраћај који некоме припада, прено
си се на његове насљеднике.

6. Ако, обмањујући, млађи каже да је
старији, неће добити повраћај иако је
млађи.

7. Онај који је млађи од поменутог
узраста, а затражио скраћење времена до
пунољетства, може повратити оно што је
лоше продао, прије истека једне године на
кон 25. године (свога живота). Такође, и
оно што буде лоше купио или замијенио,
може вратити купљено и опет узети новац
прије истека поменутог времена. Овај при
ход припада и његовим насљедницима.

Ако неко непунољетан дарује нешто не
коме од свог имања, може по навршетку 25
година (свога живота), у року од четири го
дине тужбом свести рачун, и поново задо-
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бити своје имаље.

:52. l'f'flllf1
\) p.13,\]ltl,IIIШI,~
1. Раздјсљивање за четворо дјецс јесте

трећина чисте имовине; ако постоји више
дј еце, половина. У ту наведену трећину или
половипуулазеони којима будезаповијеђено
о раздјељивању, уз осталу имовину по
коначној заповијести насљедника.

2. Треба давати дарове до осам унгија.
Јер четири унгије,92 то је трећи дио имови
не, чува се насљеднику.

3. При раздјељивању треба одвојити ду
гове покојника, и оно што је за погреб, и из
датке (трошкове), и цијену ослобођених ро
бова, те остало од остављене имовине са
гледати, колика је, То се сматра да је чиста
имовина, и трећи дио тога нека узму дјеца.

4. Ако отац неком или некима од дјеце
учини прекомјеран дар, неопходно је при
расподјели заоставштине онолико сачува
ти сваком од дјеце колико је законски дио,
колико бијаше прије дара којим отац дјецу
почаствова.

На тај начин отада о даровима неће раз
глашавати нити негодовати, имајући по
свему у очевој имовини што је према за
кону, онолико добијајући од те мјере коли
ку и имовину очеву имаше прије него она
бијаше потрошена даровима. Неће моћи го
ворити дјеца даровима почаствована, која
су задовољна тим прекомјерним дарови
ма, како сматрају да се овим одступило од
очеве расподјеле. Но непринуђавани, ако
су задовољни даровима, да приме удио у
насљеђу, приморавају се да се на сваки на
чин уједначе са браћом мјером која се од
тога примјењује, као што рекосмо, а то је да
они усљед настале прекомјерности у даро-

вима нс могу имати мање него ЈС то законска
обавеза. Тамо је дозвољено оцу, који раз-

. , .матра удјеле све своје дјеце, ипак даровати
њему љубљеним нешто више, а да осталу
дјецу не оштети насталом прекомјерношћу
према онима, и наше промишљање не пре
ступити.

Ово, дакле, рекосмо за дјецу која су бла
годарна својим родитељима, а не за нераз
умне, на које и отац праведну и законску
неблагодарност наводи. Ако се јави такав
неко да постоји, и покаже се кривица не
благодарности, нека буду важећи законски
списи о неблагодарним, и ништа од овог
нашег узакоњења нека се не умањи.

33. Гl'?lllfl
\) 01\f,t\'lfllllЛI О,\ 111\<:il,fl)~I

1. Ако неко на своје родитеље руку диг
не, или им нанесе тешку и срамну увреду,
или их оклевета за кривично дјело које није
против цара или против града, или живи
са чаробњацима као чаробњак, или се усу
ди да чаробњаштвом или на други начин
против живота СВОЈИХ родитеља догова
ра, заповиједамо да такав буде одбачен од
насљеђа.

2. Ако се смијеша са својом маћехом или
са наложницом свога оца, одбачен је од
насљеђа.

3. Ако буде клеветник против СВОЈИХ

родитеља, и својим објављивањем учини
да (они) поднесу тешку штету.

4. Ако (родитељи)лежашеу дуrовременој
болести, или доживјеше старост и немоћ,
дјеца не марише за њихове бриге, (и) по
зивани од родитеља својих не хтјеше их
удостојити старања.

5. Ако се догоди поменутим родитељима
да буду затворени у тамницу, (а) .цјеца

имају могућност да измоле да уђу у њихово
насљеђе од незавјештаноr, тј. један од њих
неће да га прими на своје јемство, или за
човјека или за дугове, за онолико колико се
покаже да треба бити затражено.

Ово за јемство заповиједам за мушки пол
и желим да се примјењује само за дјецу.

6, Ако буде оптужено неко од дјеце да јс
забранило својим родитељима да направе
завјештање; као што, ако након тога могу
начинити завјештање, имају власт да због
такве кривице дијете оставе без насљеђа.

7. Ако у том забрањивању неки од
родитеља умре без завјештања, и други
ако због незавјештања уђу у насљеђе ум
рлог, или са дјецом оних који су забранили
да буде завјештање, или са њима позвани
ма, ако они који требаше имати насљеђе
штету неку од забрањивања завјештања
претрпјеше, то нека покажу, и тако ће без
насљеђа онај бити.

8. Не само ово већ и ако се преко воље
родитеља син учлани у глумце, и остане да
се бави тиме. Изузев, ако се не деси да се и
родитељи њихови баве тим истим.

9. Ако (се деси) некоме од поменутих
родитеља, који желећи да своју кћер или
унуку да мужу, и уз њу према снази своје
имовине мираз, а она неће да се договара
о томе, већ изабере да живи сраман живот,
без насљеђа је.

l О. Ако неко од поменутих родитеља
ум изгуби или постане ђавоиман, а дјеца
његова или нека од њих, или ако нема дјеце. .
други сродници његови КОЈИ се позивају и
без завјештања његовог не изврше .цјела и
старање које им приличи, тада ако се (овај)
избави такве невоље има власт да оне који
не бринуше о њему, које хоће - дијете
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11m1 дјсцу 111111 сроднике - у1111111е у свом
завјсштању као захвалио 11ш1 псзахвалпс.

Лко нско од туђинаца види да о нско-
мс обузетом болешћу лудила нс брину
дјсца, 111п11 сродницп, н11п1 други које јс
011 1а1111сао као насљелникс, 11 жели да ес -
зилосрђа ради - побрине за љега. дајем му

власт, свједочсња ради, да уручи писмо они-
ш којн су од завјештања II без завјештања

позвани у насљеђе полудјслога, да треба да
ес потруде на бризи о њему. Ако се и на
кон таквог свједочења опет не буду брину
ли, 11 човјек туђинац. тј. онај који није од

. .његовог рода, примивши полуцјелога у свој
дом. трошењем своје имовине до његове
смрш покаже као онај који се бринуо о
њему. послуживши му и потрудивши се
око полудјелога, без обзира на то што је био
туђинац, заповиједам да уђе у примање тог
насљеђа. Њихов запис ће бити оборен по
што бише недостојни, не побринуше се да

. .се постарају за полудјелога, као што рекос-
мо.

Тако, дакле, као и друга поглавља о
завјештању нека у СВОЈОЈ снази остану.

11. И ако се некоме од претходно поме
нутих родитеља догоди да буде држан у
заробљеништву, и његова дјеца - или сва,
илиједно - не потруде се да га искупе, ако се
не може сам спасти невоље заробљеништва,
заповиједам да у његовој власти буде кога
хоће да, због разлога неблагодарности, у
завјештању запише или не. Ако се не осло
боди усљед небриге дјеце и немара, већ
сконча у заробљеништву, заповиједамо да у
примање његовог насљеђа не уђу они који
се не потрудише да се побрину за његово
избављење. Већ, ако сва дјеца не брину
ше за ово, остављамо сву имовину његову

цркви тога грала од когаје, нска седа јавним
пописившьсм које ћс ес обавити јавно пред
свјсдоџима, тако да ништа ол тог имаља не
пропадне, будуlш да ћс све што отада пре/Је
Цркви дати за избављање заробљеника.

Но ово што бијаше речено за ова лица,
није исправно оставити их без насљедства,
ако се не деси да (за) неблагодарност буде
написано и јављено.

Ако онај који буде ухваћен у
заробљеништво није имао дјеце, и дру
ги, који се без завјештања позивају у ово
насљеђе, не потруде се да га избаве, (и) он у
заробљеништву сконча, ниједан од небриж
них нека не уђе у ово насљеђе, чак и акоје на
чинио завјештање прије заробљавања, или
Је записао поменута лица за насљеднике.

12. Но и овдје се одузима одобрено
насљеђе и друга поглавља о завјештању
нека остају у својој снази, имовина таквих
лица на изложени начин нека се да црква
ма градова из којих су. И не за друге какве
год потребе, но за избављање заробљеника
нека се троше: као што њих не избавише
њихови, побринути се за избављење дру
гих, и њиховим душама таквим благочести
вим дјелањем такође олакшање створити.

13. Ово вјерно сачувано (биће) и ако дру
го, туђе лице, тј. не од рода његовог, прије
заробљавања упише за насљедника, и тај
знајући да га је он уписао као стварног
насљедника, не побрине се да га избави из
заробљеништва.

Заповиједамо да се таква казна држи над
онима који су напунили узраст од 18 годи
на.

14. Код таквих кривица, када је за
избављење заробљених потребно давати
имовину, ако неко нема своје имовине, ако

је претходно поменутог уЈраста, тј. 18 годи
на, нека има власт давати и узимати у зајам
злато, и полагати у залог покретну и непо
кретну имовину, а1<0 има своју (имовину),
или онога који је у заробљеништву.

Пошто се такви послови даваља или
трошења покажу као учињени ради
избављења заточених, и извршени од
стране лица самосвојних и пунољетних,
заповиједамо да је утврђено оно што је
учињено. Нека нико од таквих лица, у вези
са поменутим разлозима које наведосмо, не
тражи објашњење одлуке о тим пословима,
осим наравно онога који, када се врати из
заточења, треба да држи за утврђене те по
слове и уговоре, и да се о њима стара као о
СВОЈИМ дуговима.

15. Ако неко од поменутих родитеља,
будући правовјеран, примијети да његово
дијете или дјеца нису вјере Сабор
не Цркве, нити се причешћују у светој
цркви у којој сви преблажени патријарси
јединствено и једнодушно правовјерну
вјеру проповиједају, и уче цјеливати, одно
сно сјећати се Светих седам сабора: првог у
Никеји, и првог у Константинграду, и првог
у Ефесу, и у Халкидону, и другог у Кон
стантинграду, па трећег у Константинграду
и другог Никеји, и ако остају дјеца у таквом
невјерју, дајем њиховим родитељима власт
да их за такву изузетну кривицу у свом
завјештању упишу као неблагодарне и од
бачене од насљеђа.

И ово озаконисмо за кривице неблаrо
дарности.

16. Дајући родно промишљање
правовјерној ,цјеци заповиједам, да цијели
закон чувају наведени јеретици: и за
несторијане и за безrлавнике, такође и за
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. нике и за иконобор-
јаковитс и Јсдновољ . оклете од

. угс јереси ПОСТОЈС пр
цс, и које др ко се по-
саборне и Апостолске Цркве, и а

· 0 за њихкаже да у таквим неки остају, так
А ако се некадабез нарушавања чувати. .

родитељи нађудауједној одових_наброЈаН~Х
јереси, и у другој некој сличној пребивај~
и да су због тога одвојени од општења
Саборном Црквом, није им дозвољено да

б ређуЈ·у но самодруге насљеднике се и од
б · ц и· акодјецу присаједињену Са орној ркв '

ли дјеце не буде, правовјерне сроднике за
које се зна од мушког и женског пола чини
ти насљедницима.

Ако се након тога браћа која су од Цркве
одлучена преобрате за насљеђе, дати им
одговарајући дио имања у облику у коме се
затекне, према времену у које се предаје,
тако да никакво жалошћење или притуж
бу за приходе или за управу која је била у
међувремену не поднесу правовјерни који
су држали њихова претходно поменута
имања. Према томе, као што забрањујемо
продавање такве имовине КОЈУ стекоше
од у,цјела браће која се не приопштише
правовјерној Цркви, тако заповиједамо да се
од њих никако не траже ни потражују при
ходи нити (полаже рачун) о управљању.

Ако и до краја свога живота у таквој
обмани остану не присаједињујући се,
тада заповиједам правовјерној браћи или
њиховим насљедницима да имају пуно
господарење над њиховом имовином.

Ако се сва цјеца, одвраћањем од општењ
нађу страна Саборној Цркви, други бли
сродници мушког или женског пола ко
поштују правовјерну вјеру и буду и ·
кажу се као заједничари Саборне Ц. рк
часнији су од ове јеретичке дјеце и н

321



приме њихово насљсђс, Ако II дјеца II бли
ж11 сролници буду страни зајсдничарењу
са правовјсрном вјером. тада ако њихови
родитсљи имаху свештенички чин, цркви
тога града у коме дом имаху заповиједам да
узме њихову 11мов1111у. Тако, ако се клири-

ци опијене да прије истека рока од једне го
дине одузму имовину таквих лица, њихово
власништво имовине да се узме у нашу
ризницу, Ако буду свјетовњаци, без икак
вог разматрања њихово богатство такође
нека уђе у нашу лично царску ризницу.
Заповиједам да се овако држи и ако таква
лица скончају без завјештања.

Свему што је против осталих јеретика
у другим заповијестима озакоњено - и
на несторијане и на безглавне, и на дру
ге све који нису у заједници са Саборном
Црквом, у којој се помиње претходно наве
дених седам Сабора и патријарси - и про
тив њихових насљедника такође да се чува.
Ако се бринемо за свјетовне кривице, ко
лико више о спасењу душа промишљеније
старање треба приносити?!

Пошто су овдје поменуте све кривице не
благодарности, и пошто је јављено за њих,
ако једну, било коју, родитељи наведу у сво
ме завјештању, и уписани насљедници на
ведене кривице или Једну од њих докажу
као истиниту, заповиједам да завјештање
има своју снагу.

Ако се ово не буде поштовало, нека они
који су уписани без насљеђа ништа не
разматрају, већ недуго затим опет присту
пити именовању насљедника оборивши
завјештање. Дјеца која нису у завјештању
да у родитељско насљеђе наједнак удио уђу,
тако да не осуђују дјецу своју лажљивим
клеветама, (да она) никакве штете у
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родитељском богатству нска нс претрпе.
А косе нађу у неким таквим завјештагьима

или дарови нски, или некоме на повјереље
предато, или ослобођења, или дарови
остављени за старатеља, или се наведу нека
која год поглавља позната закону, за све
њих заповиједамо да се испуне и дају они
ма којима су намијењени, јер се за тај дио
завјештање држи необорено.

И ово за завјештање родитеља устано
висмо.

Замислисмо да и с друге стране буде пра
ведно, о завјештањима дјеце, да она буду
установљена са неким запрећењима.

17. Заповиједамо, дакле, да није дозво
љено дјеци да своје родитеље остављају
без насљедства, или да их на било који на
чин чине потпуно страним својој имови
ни за коју имају власт да завјештавају, ако

. .у СВОЈИМ завјештањима лично не напишу
кривице које набрајамо.

Овако заповиједамо да буде ако родитељи
предају живот своје дјеце на погибао, без
било које кривице праведно наведене.

18. Ако се покаже да чаробњаштвом или
врачањем или на други начин родитељи

. . .против живота своје дјеце намишљају,
19. Ако се отац смјеша са својом снахом

или са наложницом свога сина.
20. Ако родитељи забрањују СВОЈОЈ

дјеци да начине завјештање о имовини за
коју имају власт завјештавати. Свима је
објављено оно што се држи за забрану так
вих завјештања, што за личност родитеља
запријетисмо.

21. Ако се догоди да муж да жени својој
врачарију на смрт или на губљење ума, или
жена мужу, или на други начин муж против
живота жене или жена против свога мужа

заr'овиЈ· едамо да ес таква кривинамисли,
. . постала разглашена према законуца која је

испита и потпадне под закониту казну.

22_ Нека дјеца имају власт да таквим ли-
цима, која учинише такву одвратност сви
ма познату, од своје имовине ништа не
остављају у својим завјештањима.

23. Ако се о свој дјеци, или једном од
њих, која су полудјела, тј. ђавоимана или
су изгубила разум, родитељи не потруде
на старању око њега, заповиједамо да се
ту држи све оно оно што је за полудјеле
родитеље претходно узакоњено.

24. Овим заповијестима додајемо и
несрећу заточења: ако се догоди да су дјеца у
њемудржанаидесиседал~еношћусв~их
родитеља или небригом умру неизбављени,
нека њихови родитељи никако не уђу у оно
што су дјеца стекла, за што су дјеца могла
завјештати, но све из овог поглавља нека се
држи, што Је и за родитеље и за сроднике
који су од незавјештања призвани у насљеђе
таквих лица, или што смо за туђинце запи
сане за насљеднике претходно установили.

25. Ако неко од поменуте дјеце које је
правовјерно примијети да му отац, или
мајка, или обоје нису правовјерни, онако
за та лица држати, како раније за родитеље
озаконисмо. Ако такве кривице, или њихово
објављивање, или једну дјеца напишу у
својим завјештањима, и њихови записа
ни насљедници или све јаве или једну од
њих покажу као истиниту, заповиједамо да
завјештање остане у својој снази.

Ако се тако не сачува, заповиједам да
такво завјештање тада нема никакву снагу
у одобравању насљедника, већ заповиједам
да_ се при обореном завјештању имовина
даје онима који су од незавјештања позива-

ни у насљеђе упокојеног.
Давање дарова, тј. некоме на вјеру од

њега даровање, и ослобађања, и давање
старатељима и друга поглавља, као што
бијаше речено, нека имају своју снагу.

Ако се нешто о даровима, или некоме
на вјеру од њега дато, или ослобађања,
или друга која год поглавља по другим за
конима нађу противна овој заповијести,
заповиједамо да се тога не држи ни у ком
виду.

26. И ове казне одбачених од насљеђа,
које су за кривице незахвалности, за прет
ходно наведена лица озакоњена бише. Ако
се неки од њих помињу у другим преступи
ма, они који тако учинише нека поднесу и
друге казне које закони заповиједају.

27. Ово озаконисмо, како бисмо ослобо
дили и родитеље и дјецу од понижавања у
завјештањима.

Ако се неки именују за насљеднике, ако
им и буде заповијеђено да се задовоље
насљеђем, заповиједамо да се због овога не
обара завјештање: ако им се остави мање од
законског дијела, ово нека се нашим другим
законима допуни од насљедника. Једина је
брига нашег милосрђа да се понижавање
уклони од родитеља и дјеце одбијених од
насљеђа.

Родитељи су дужни запазити како су
и сами били дјеца, и шта су од својих
родитеља имали; слично томе и они који су
сада синови труде се да својим родитељима
лијече бриге, будући да и сами желе да буду
родитељи и надају се да ће бити поштовани
од своје цјеце,

28. И ово нам би угодно, благочестиво и
радосно: да онај који је пунољетан не може

наслиједити од незавјештања свог сродни-
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ка ол кога јс 6110 110·111.111 11:1 одбрану његове
ствари II нс по6р1111у се '.!а њу нсмајући
оправдан р.1·11101~

29. Онај којн јс пупољстан а ж11в11 са
011111\1 којн јс пспунољстан не може тога
наслијсдити од исзавјсштања, ако се није
старао за његову имовину

ЗО. Ко има глува, нијема. безумна или
луда, ако се нс стара нити управља њиховом
имовином, не може нх наслиједити. Тако и
··а заточенике.

34. IЋШ~
0 OCЛOJ;olJ!IIIIЛ\il

I, Крајња подјела лица је оваква: међу
људима ови су слободни, они су робови. И
слободу, од које би смишљено име слобод
нима. треба овдје одредити.

2. Слобода је природна лакоћа и ширина
(која) свакоме допушта да чини шта хоће,
ако му то закон или принуда не забрани;
принуда. да када хоћу нешто да учиним
што ми није забрањено законом, забрани
ш неко већом силом учинивши принуду;

закон. када (под) пријетњом казном одуста
нем од чињења онога што желим. Страх не
смета да се нешто чини по вољи и власно
сти.

3. Ропство је установа незнабожачког
закона, од које неко бива покоран госпо
дарству другога, насупрот природном за
кону. Јер, природа све створи слободне -
измишљање ратова пронађе ропство. Ра

това, пошто закон побијеђенима у рату
заповиједа да су робови, и да робују онима
који су их побиједили и заробили.

4. Робови се или рађају или постају.

Рађају се они који нам припадају од на

ших робиња. Постају они који су нам робо

ви од незнабожачког закона, тј. од плијена,
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Поробљена лица нс потпадају 1111 110;\ јсдну
подјслу, 1 Јс може ес рећи '.!а неке да су
n11111e или мање робови. Ропство јс, дакле,
нсраздјсљиво. Код слободних налазимо
многе разлике. Они су или благородни или
ослобођени.

5. Слободни се дијеле на двоје, на благо
родне и на ослобођене.

Благородан је онај који Је одмах са
рођењем слободан и још јарам ропски није
окусио, било да се родио из заједничког
живота двоје благородних, било од двоје
ослобођених, чак и ако је једно лице благо
родно а друго ослобођено.

6. Ако се неко роди од слободне мајке и
оца роба, такође је благородан, као што је
то и онај који се роди од слободне мајке и
непозната оца, тј. од блуда. Не штети благо
родству младенца (то) што је зачеће било од
блуда. Довољно је да мајка буде слободна
у вријеме порођаја, чак и ако ју је вријеме
зачећа познавало као робињу.

7. И обратно, ако зачне она која је сло
бодна, (а) роди као робиња усљед неких
кривица познатих закону, рођено (од ње) јс
слободно. Јер оно што се зачело неће имати
штету од невоље која се десила матери.

8. Ако нека буде робиња у вријеме у које
заче, ослободи се од ропства, (па) након што
прође кратко вријеме буде поробљена, те по

том роди након поробљавања, заповиједам
да рођено буде слободно. Довољно је ономе

који је у утроби то што је између тих време
на мати била слободна.

9. Неко може ослободити свога роба или
у светим црквама, или код кнеза, или код
пријатеља (својих), или посланицом, или у

завјештању, или било којим другом конач
ном одлуком,

1 О. Заповијест наређује за свако
ослобађаље, које бива од војника, или од
свјетовног човјека, ако ослободи за живота,
да ако је неко при заједничком господару,
ако умире (ослободитељ), било да половину,
било трећи или колики год удио има у робу,
ако су двојица или ако је више заједничара,
нека буду принуђени да продају свој удио
или томе заједничару који жели да ослобо
ди, или његовом насљеднику. Дозвољено
је и тог роба са ослобађањем уписати за
насљедника, да сам да своју цијену. (Ако
заједничари одбијају продају свог дијела
и узимање цијене)," нека постане слобо
дан не дајући ни цијену. Нека његову лич
ну имовину сви заједничари имају пре
ма у.цјелу у господарењу над њиме, (а)
ослободитељ нека има власт да свој дио
робове личне имовине да ослобођеноме.
Удио ослободитеља може припасти само
ослобођеноме.

Ако роб буде оптужен за било какву
кривицу у полагању рачуна, кнез одређује
вријеме, и прије него то вријеме истекне,
роб мора проћи испитивање и, ако је нешто
дужан, дати и ослободити се.

Нека цијена роба буде 20 златника ако је
без вјештине и ако буде старији од 10 годи

на; ако је млађи, 1 О златника. Ако зна неку
вјештину, осим писарске и љекарске, 30
златника. Ако је писар или љекар, писару
је цијена 50 златника, љекару 60. Ако ро

бови буду ушкопљеници који не знају (ни

какву) вјештину а старији су од 10 година,

њихова цијена је 50 златника; ако знају неку

вјештину, 70 златника. Ако буду млађи од

1 О година, 30 златника.

Ако заједничари одбију да узму цијену,

говорећи "и сами (га) желимо ослободи-

ти", сви зајслпо нека га ослободе, (при
чему) лична имовина ослобађаног роба
у њих остаје, према удјелу господарења.
Сви ослободитељи тако треба да чине са
дијеловима имовине ослобођеног.

11. Зажели неко туђу робињу, и договори
са љеним господарем да ће другог купљеног
дати за њу ако господар робиње или њу
ослободи или је преда ономе који ју је за
желио. Он, узевши робињу и сјединивши
се с њом, и дјецу имавши од ње, не даде
купљеног кога је благоразумно обећао за
њу.

Тада приступи судији онај који је нека
да био господар робиње, (а овај) му написа
узвратно заповијест говорећи: ,,О томе што
си некада договорио између себе и онога,
за кога помињеш да је робињу ради брач
ног сједињења узео, јер то ти бијаше по
вољи и договорио си се да ти да купљеника
за њу-дужан си знати да, ако си је ослобо
дио, или предао ономе и тај је ослободио,
немаш власт да обориш ослобађање. Но,
само ако не прође утврђено вријеме за туж
бу због преваре у обећаном, а то је двије

. .
године, и ВЈеру договореног - ТЈ. уговор -
тражити да се поцијепа, и тужити због пре
варе у обећаном давању.

Ако је у тебе остао запис о господарству
над том робињом, приступивши кнезу те
области можеш је повратити са дјецом од

ње рођеном, уколико се не подигне неко

потраживање за њу."

12. Ако господар преда своју робињу као

слободну, (и) муж који је слободан узме је,

вјерујући ономе који му је даје, исто тако

и запису начињеном или неначињеном за

мираз, којије (господар) својом вољом уре

дио, није праведно не закључити брак.
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l lo након овога ћутати о ослобађању,
611ло ла ес то мужу било ЖCIIJI ДCCII од го
сподара. заповијслам да ес такав или так
ва одмах преведе у благородност; и брак да
буде као (брак) слободних и благородних.

Ако господар било ког лица не склопи
брак. ако 0110 што се догодило II скрије,
будући подмукао. како 611 касније криви
цу пребацио на оне којн су се сјединили,
казнићемо (за) такво злодјсло ако се јасно
докаже. и одузимамо господарство од тога
који је замислио такво лукавство. И нека
буде. поново, и овај брак, као даје уговорио
онај који је имао власт, и тај нека отпадне
од господарства, нека се одмах поробљено
лице преведе на благородност.

Тако нека буде учињено ако удеси или
ако зло учини господар. Јасно је да и дјеца
из таквих бракова слободна и благородна
бивају.

13. Роб који се прикључи војсци са
знањем свога господара постаје слободан.

14. Онај који јави (за) убиство своме го
сподару нека заузврат прими ослобађање.

15. Знамо и сада неку од древних
заповијести која наређује да се имовина
оних који умиру без завјештања, који по

. .закону немају насљедника од незавје-
штаноr. у нашу царску ризницу уноси. С
тим много пута и поробљена лица улазе,
као што отада на њима неодвојиво остаје
ропски Јарам.

Ради тога милостивост наша, ми
лосрдним и сажаљивим оком одсада
заповиједа: сва поробљена лица која долазе
од незавјештаног у нашу царску ризницу,
у свим нашим градовима и (међу) људима,
убрзо од тада на слободу отпуштати и изво
дити, и чинити их по закону Грцима у све-

му, чак и ако се сва имовина састоји од роп
ских лица.

Ако неко такво законодавство презре,
нека нс добије ослобођење од својих лич
них гријехова!

35. l'f'flllfl
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1. Даровани, тј. онај који узима дарове, не
може један (дио) узети а другог се одрећи.

2. Ако је стадо остављено на дар, и при
плод, тј. оно што се окотило, узима дарова
ни. Ако се и умањи, ако и (само) једно живо
остане, узима га даровани, ако је и преста-

. .ло да постоји стадо, ТЈ. угинуло.
3. И кућа ако буде остављена на дар и из

гори, даровани узима земљу.
4. Ако се догоди да неко остави имање

својој браћи, (а) након тога некоме друго
ме ту њиву намијени за дар, сви даровани
заједно нека уприме имање.

5. Намијених ти на дар свог роба са
његовом личном имовином. Предомислив
ши се након начињеног завјештања, осло
бодих тог роба, или га продах, или се деси
да он умре.

Не само за њега већ и за његову личну
имовину губи снагу намјењивање дара.
Ако оно што је прво није потпуно, не може
се саставити оно што буде након њега.

6. Ако некоме буде намијењен дио имо
вине на дар и одвоји (дародавац) од имови
не која се насљеђује, отпада потраживање

. ..
дарова које њему припада, за које Је примио
имовину. Ове дијелове потраживати не мо
жемо.

7. Ако се дио добра намијени за дар,
насљедник има избор: или да да ствари од
дијела имовине, или њихову цијену. Ипак

нека за нераздијсљепу (имовину) да већи
износ.

8. Ако (11е1<0) има многе и различите ства
ри у имовини, намијени ти на дар једну од
њих или више, и не објави која је то од њих,
нека насљедник који може да бира дарова
ном не даје најгору ствар, но ону средње
вриједности.

36. ГРf1Ш1
0 С'I'дрд'ПЛЉ\\д

1. По градским законима старатеље
имају они који су слободни, који због
непунољетности не могу себе бранити нити
заступати.

2. Ако сироче има парницу са својим
старатељем, потребно је да тражи себи
помоћника.

3. И нијемоме се даје старатељ.
4. Синовима чији је отац у заточеништву

не даје се старатељ, но се даје чувар имања.
Када се отац врати, син му опет бива под
влашћу, као да није ни био заточен.

5. Ономе који има старатеља болесна или
стара даје се чувар, који је још и управитељ
(његовом) имовином. Кнез поставља и та
козваног помоћника, због невоље (која се
догодила) старатељу.

6. И епарх и кнез могу давати старатеље,
као и онај коме је привремено повјерена
дужност управе епархијом94 у случају да је
кнез умро.

7. Војводе дају све хранитеље, али само
онима из њихових градова, или села која су
под њима.

8. Мушкарци КОЈИ су пунољетни
ДОСТОЈНИЈИ су од жена за старатељство, осим
ако су ту мајка или баба. Оне се позивају
за старатељство, имајући част већу од сва
ког који би могао бити хранитељ, од чега

јс изузето једино оно што је у завјештању
одређено.

9. Ближи сродник бива хранитељ. Ако
буду многи истог степена, сви бивају
старатељи.

37. ггни
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1. Заповиједамо да заиста нико нема

власт насљеднике упокојеног, или роди
теље, или дјецу, или жену, или сроднике,
или друге из његовог рода, или јемце прије
чекања од девет дана, у које је обичај да се
тугује, да их окривљује нити да их тужи,
или на било који начин да их узнемирава,
или да им подноси какву признаницу, или
да их позива на суд, било због дуга који се
нашао код умрлог, било због неког другог
разлога који се посебно тиче поменутих
лица.

2. Ако се прије истека девет дана неко
дрзне да хвата нека од претходно наведе
них лица, или да уграби неку изјаву или
обећање, или да узме јемство од њега,
заповиједамо да то све буде неважеће.

3. Након истека девет дана, ако неко сма
тра да има тужбу на таква лица, нека то по
закону објави и суди се. Никакву смутњу,
јасно, нека немају тужитељи због таквог
чекања и временског рока, или због пра
вичности било које врсте.

38. ГPflHfl
О градњи но1шх кућа, и о оы1акл,ању С'rарнх, н о

друпи\\ CTKApltл\A
1. Неко чини ново цјело (када) или

хоће саградити, или разрушити нешто и
измијенити претходни изглед.

2. Робу зидару исправно наручује неко да
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нс одјсљујс 1111п1 да прима мјесто. Роб нс
южс 11ару1111ш код другога којн зида.

3. Ако ствар нп којој се врши лјсло има

више власника, ако II само једном буде
заповијеђсно, исправна ћс бити заповијест
и сматра се да јс 611ла (упућена) ка свим го
сподарима. Ако један од господара након
заповијести II догради нешто, нс туже се
због тог дјела други. Нс доликује због не
чега што јс учинио други, штету наносити
онима којн то нису учинили.

4. Заповиједамо, који стару кућу обна
вља, нека не мијења стари изглед, и нека

. 'нс одузима свјетлост или поглед сусједима
осим ако такву службеност" нема по дого-

. .
вору или му Је то допуштено по захтјеву,
те да је дозвољено да измијени стари из
глед како хоће. Јер ако има такву службе
ност, нека гради неометано шта хоће, чак
и ако штету чини сусједима, будући да
му Је то дозвољено по договору или по
тражењу.

Када двије куће буду једна наспрам дру
ге, међу њима треба да буде 12 стопа,96

почевши од темеља здања и одржавајући
(растојање) све до пуне висине. При чувању

. .
овог растојања дозвољено Је свакоме на не-
ограничену висину своју кућу подићи, и на-
чинити у њој прозоре кроз које жели да гле
да, било да хоће да сагради нову кућу, било
да обнови стару или од пожара уништену.

5. У овом богатом граду, тј. у царском
. . .

граду, не одузимај поглед сусједов КОЈИ
захтијева само дванаест стопа, ако гледа

право према мору стојећи у својој кући, или
сједи у њему непринуђаван да се извија на
страну како би видио море.

Ако растојање између двије куће буде

више од Ј 2 стопа,97 дозвољено је ономе који

то жели неометано градити и одузети по
глед на морс који сусјед има.

6. Ако неко из кухиље, или из захода, или
са степеница тј. стубишта, или од такозва
них улица куда људи пролазе, има поглед
на море, такав поглед онај који унутар 1 ОО
стопа гради неометано одузима, ако само
буде 12 стопа (растојање) међу двјема
кућама.

Ако постоји и договор који допушта не
коме да гради кућу, нека се држи договоре
ног, ако и штету чини сусједу за поглед који
је ка мору, било да је то договорио сам тај
који сада господари кућом, било они који
су му предали кућу. Јер, не доликује нечију
службеност поништити по снажнијим (оп
штим) законима.

7. Не може један заједничар наметати
службеност на заједничкој кући без саглас
ности другога.

8. Службеност за поглед не односи се на
дрвеће и баште.

9. Када до средине постојеће (улице),
уске или широке мјере, размјерава своју
кућу, ако је уска или широка мјера већа од
12 стопа, нека не отима што је прекомјерно
и нека не дода својој кући. Не нареди
заповијест 12 стопа на штету јавном путу,

но да простор не буде ужи од 12 стопа међу
зградама. Када се нађе већа улици или путу

мјера, ништа од ње не одузимати, већ нека
град очува своју цјелину. Ако се због старе

зграде нађе међу њима чист простор ужи
од 12 стопа, никоме од њих није допуштено

подизати своју зграду више од старе, или

правити велике прозоре.
l О. Ако буде l О стопа између а не мање,

тада велике прозоре кроз које се гледа оно

ме који зида није дозвољено да прави, ако

их није раније имао; прозорчић му јс до
пуштено правити над подом са отвором на
шест стопа (од пода).

Нико не може правити лажни под у свом
дому, и ради тога правити врата која доводе
свјетлост и гледати кроз њих.

11. Заједнички зид ниједан од заједни
чара не може разрушити, или обновити без
воље заједничара, будући да није једини го
сподар.

12. На голу мјесту није забрањено
повећавати висину куће.

13. Ако онај кој и обнавља урушену згра
ду зажели да је подигне вишу и наштети
прозорима сусједа, или нешто друго учини
на штету сусједу, принуђава се да очува и
величину и устројство претходне куће, као
и стари изглед.

14. Онај чије су куће због службености
превисоке, (и) у власти му је да их подигне
прекомјерно, оним сусједним кућама које
се налазе под њим не (треба) отежати те
жим службеностима већ колико су дужни

ПОДНИЈети.
15. Није исправно да неко забрањује сво

ме сусједу да отвара врата према јавном
путу унутар ивице олука крова, чиме се не
штети улици, тј. јавном путу.

16. Ако извор са кога неко води воду пре-
. .

сахне на неко вријеме, чим се врати СВОЈИМ

жилама, и вода опет почне тећи, нека му се

обнови службеност, и нека му се устроји

водни ток као што је прије био.

1 7. Нико не може правити ни пећ, нити

кухињу уз једини заједнички зид, чиме би

огањ оштетио заједнички зид.

18. Ако неко начини прозор, од кога дим

излазећи прави штету онима који живе из

над, они КОЈИ трпе штету према закону могу

му забранити да испуш,-а дим, осим ако му
ради нске потребе допустише да испушта
дим.

Но и насупрот томе, онима КОЈИ живе
на вишим спратовима забрањује се да
проливају воду или бацају смеће, и штету
чине онима који живе у нижим станови
ма. Свакоме је дозвољено да чини у своме
дому све оно што другоме не штети. Овако
се расуђује и за смрадни отпад.

19. Ако се твој зид нагне на моју кућу,
ма и пола стопе, присилићу те да га испра
виш.

20. Ако дрво мога сусједа које стоји на
сред његовог дворишта, пустивши вели
ко коријење, наноси штету темељима моје
куће, нека заповијешћу кнеза мој сусјед
буде присиљен да га посијече.

21. Ако неко у туђем зиду према потреби
направи прозор, биће принуђен да о свом
трошку уреди зид према старом изгледу.

22. Нико не може бацати смеће близу
туђег зида, осим ако то не изискује дјело
службености.

23. Ако буде нека потреба да се измијене
подземне глинене цијеви од захода, нека
свако пође од свог захода да поправља док
не стигне до захода другог сусједа.

24. Подземне цистерне, тј. глинене цијеви

тако треба чистити и поправљати, почињући
свако од свог мјеста, па све док не стигне до

. .мјеста других власника, ТЈ. захода као што
је претходно речено, и заједничких захода

. . .
КОЈИ се доље спајају,

Ако такве подземне цијеви иду кроз

вртове, власнику тог врта треба ископава

ти земљу која се надојила од тог смрада и

чистити од тога насталу штету, учествујући

у сличним поправкама које врши онај који
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држи такав врт, избацујући тако смрад из
тог врта.

25. l lc договара ес такав вид службено
сти, да м11 не буде допуштено у мом дому
запалити ватру у кухињи, нт, наложити
ватру II сједиш. или бањати се. Дакле. ако
тако буде договорено, по закону је ништав
но.

26. Уколико уговори буду противни или
законима или добрим обичајима, њих ће
одговарајући закони чинити потпуно ниш
тавним.

27. Ако неко продајући кућу засигур
но каже купцу да је кућа оптерећена
службеношhу, не принуђава се да је преда
слободну од те службености. Тако, дакле,
ако није направио службености, може је
службеношћу оптеретити прије предавања,
тако да буде под службеношћу према кући
продавца или према туђој кући.

Ако при самој продаји лично каже: ,,Кућа
је у службености према томе и томе", и оста
ви њему службеност, нема потраживања.

28. Никоме није дозвољено да дим из
кухиње, или из пећи у бањи, пушта на
сусједа, или смеће или воду да баца, (јер)
то су врсте службености.

29. Ако сам ти према службености дужан
да ништа не саградим, па саградим, и прође
дуго вријеме, одузима се теби службеност
против мене због (протока) времена,

30. Могу поставити љествице близу
заједничког зида. Од тога не бива никаква
штета, будући да (их) је лако уклонити.

31. Ако си ми дужан према таквој спуж
бености, да ти није допуштено саградити
своју кућу високо, немој штетити свјетлости
моје куће, која кроз прозоре на моме зиду
улази к мени. Ради неких радова ја на десет

или двадесет година запуших своје прозо
ре, или их зазидах, тј. заградих, и осташе
тако за поменуто вријеме, тада ми пропада
право службености, када ти узвисиш кућу,
и она остане уздигнута на тој висини I О или
20 година. Тако тада и ја нс требах спуж
бености када имадох заграђене прозоре, и
ти си себи уредио ослобођење да узвисиш
кућу. Тиме ми престаје службеност.

Ако за толико времена док мени бише
заграђени прозори код тебе не бијаше ниш
та ново, тј. ниси узвисио своју кућу, служ
беност ми је сачувана, и ако отворим про
зоре након I О или 20 година, (а) ти поже
лиш узвисити кућу, могу ти забранити због
правде која је прешла на моју страну.

32. Ако ми буде дозвољена службеност,
тако да ми се допусти да своје греде поло
жим на твоју кућу те тако, пробивши твој
зид, ту положим своје греде; затим их из
вадих, и 10 година проведох не полажући
своје греде у начињене рупе. Ако рупе оста
ше тако отворене, као што су биле када из
вадих из њих своје греде, никакво вријеме
ти неће донијети ослобођење (од службе
ности).

Ако, пошто ја извадих греде, ти рупе за
гради и зазида, и након зазидавања прође
1 О или 20 година, добићеш ослобађање. На
тај начин ово власништво си узео рупама
зазиданим толико дуго.

Ако ниси ништа ново учинио, но си их
оставио у истом облику у коме бијаху, сачу
вано ми је свагда право службености, и ако
се догоди да након I О или 20 година заже
лим да опет положим греде у те рупе на твом
зиду, ништа ми то не брани, будући да ниси
зазиђивањем уредио себи ослобађање.

33. Службеност пута који води ка гробо-

вима не може престати никаквим протоком
времена у току којег се (пут) не користи,

34. Ако неко, без заповијести цареве по
слате градском епарху, многе улице или
(једну) страну неке од њих прикључи своме
дому, или их одузме за своју потребу дота
кавши их се тријемовима, без икаквог изго
вора да врати граду стару управу.

35. Када ради заједничког водовода
један од заједничара троши за његову об
нову, има према своме другу тужбу због
потраживања издатака које је имао само он
ради заједничке ствари, (ради) трошкова
које је сносио.

36. Ако ти неко ради црпљења дозволи
воду којаје у његовој власти, принуђен је и
не желећи да ти дозволи градњу пута, ако се
другачије не можеш користити црпљењем
КОЛИКО ТИ је ДОВОЉНО.

37. Никоме није дозвољено дозидати
подземним цијевима, тј. прикључити се
заједничком зиду и тако довести воду.

38. Свака службеност и свако (договоре
но) употребљавање, ако се не искористи,
престаје с протоком времена: ако су ту при
сутни а то не помену - за 1 О година, ако су
далеко - престаје за 20 година.

39. Онај који је са добром вјером купио
голу земљу, па потом сазнао даје она туђа,
и саградио нешто на њој, не (може) потра
живати издатке. Дозвољено му је само да
са тог мјеста узме оно што је саградио, без
штете (за) господара земље.

40. Ако неко са добром вјером купи туђе
поље не знајући, сије ли или зида на њему,
судија би требало да суди не према затече
ном (стању), већ да размотри лица и узроке.
Лица овако: ако истински господар поља,
будући богат, хтједе слично да чини, или

зидати, или орати и сијати поље, пресуди
ти да он да трошкове који су били, и тако
узме поље, а то значи "колико бијаше до
бро поље, са толиким трошковима осудити
га". Овако, дакле, ако господар земљишта,
будући богат, хоће да чини онако.

Ако се деси да је он сиромашан и нема
намјеру да тако ради, довољно је да без ште
те узме земљиште од онога који земљиште
држи у доброј вјери. Све што је створио
онај који држи земљиште, након разрушења
(те) саграђене ствари, продаје уколико жели
узимати, ако господар земљишта није спре
ман да му да (за то),

Узрок овај треба размотрити: ако се деси
да господар земљиште има ради тргови
не, па жели да га прода. Тада му се неће
допустити, ма био и сиромашан, да само
земљиште на којој је грађевина да за цијену,
но ако у нечему земљиште постаде, и у том
да буде осуђен.

41. Ако неко, држећи у злој Вјери неке
ствари, или продајом, или као дар, или како
другачије их да, сматра се да, ако се влас
ник тих ствари не успротиви према зако
ну купцу, или даропримцу, или томе коме
су ствари на било који други начин дошле,
прије истека 1 О година знајући ово и живећи
међу ту настањеним, а прије истека 20 го
дина живећи међу удаљенима, онај који је
примио такве ствари имаће их пуноважно
након 1 О година - јасно ако је он од оних ту
настањених, (односно) након истека 20 го
дина ако је од оних који су отишли далеко.

Ако стварни власник проданих ствари
не зна да ствари њему припадају и да су
продате, заповиједам да се он не искључи,
осим ако не истеком 30 година, (тако да) не
може говорити онај који ствари на тај на-
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111111 држи. како 11х држи у доброј вјери - он
који их јс некада примио од онога који их је
држао у злој вјери.

У вези застарјевања за I О година на-
шслисмо да, ако ес нађе некада нско од

помснугих ко јс од тих I О година времена
застарјевања неколико година био код куће,
а у току неколико (година) боравио далеко:
онолико година на I О додати, колико је од
тих I О провео у одсуству.

42. Покретна имовина држана у току три
године без приговора постаје власништво.

43. Којн има службеност да напаја и на
паса овце у твоме пољу, може имати и служ
беност да направи у њему и колибицу.

44. Ономе који хоће да сагради нешто
близу туђег гумна, а тиме би нанио штету
његовом господару. нека од њега (господа
ра) буде забрањено.

45. Онај који кроз туђе поље води воду
са знањем господара поља, има службеност

. .на том пољу на озакоњено вријеме, а то Је
три године.

Ако господар поља прије истека овог вре
мена њему забрани да води воду, не може
потраживати од њега трошкове које Је имао
за водовод, већ господар земљишта постаје
власник и тог водовода, све док је водовод
читав. Када се он разруши, стари власник
може узети ствари.

46. Ако први држалац поља или зграде не
може забранити пролазак воде, ни онај који
га је сада купио не може забранити. Сматра
се, дакле, да га је са таквим оптерећењем
купио.

47. Нижи дијелови њиве прећутном
службеношћу су дужни да примају воде
виших дијелова, имајући у томе корист,
умјесто оптерећења, примајући сву масноћу
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48. Ако (нско) пст година нс користи
према службености моју њиву, и продам
(јс) другоме, прибраја се (тих) пет година
купцу, да онај (корисник службености), ако
за следећих пет година не користи службе
ност, без ње остаје.

Да би се стекло ослобођење од спуж
бености тражи се укупно озакоњено
вријеме. Да би престала (службеност)
због некориштења, довољно је да није ко
риштена укупно озакоњено вријеме. И не
испитујемо да ли један, да ли многи не ко
ристише.

49. Ако некојавни пут или земљу од туђег
поља копа, нека не прелази међе.

50. Ако неко копа желећи да подигне зид,
нека остави једну стопу од туђе међе. Ако
подиже кућу, шест стопа нека остави. Ако
канал или јаму копа, колика јој је дубина,
толико нека остави. Ако бунар копа, нека
остави сежањ," ако ту одраније не постоји
сусједни бунар који би био оштећен новим
дјелом. Маслину и смокву треба садити
девет стопа од туђе међе. Остале (врсте)
дрвећа пет стопа.

51. Ако близу твога поља имам
водовод,99 такву службеност прећутно
прати: поправљати овај ток, тако да могу
својевољно улазити, као и моји мајстори
ради поправке водовода. Дужан си и да ми
оставиш одстојање од мјеста, тако да могу
здесна и слијева долазити на ток и на њега
полагати земљу и камење, и блато које ка
нал избацује, и жар и пијесак ради поправ
ке водовода.

52. Ако продајући дио поља договорим
да кроз њега проведем воду, и озакоњено
вријеме прође а да не начиним водовод,

важећа ми је исправност договора. Ако на
правих, (но) не користих, пропада.

53. Ако се саставља службеност за воду
тако да се тражи само за жетву, или наједан
мјесец, удвостручује се вријеме за које се
тражи. Исто важи и за пут. Ако је више
дана, или више часова, или једну ноћ, или
један дан, или један час, законско вријеме
пропада. Јер једна је службеност.

54. Суђење за међе и за постављање међа
искључује застаријевање због дугог време
на, већ има мјеста само застаријевању од
30 година.

55. У истрагама о међама, судија тре
ба да прати или међаше или јавне пописе
који су састављени прије почетка (суђења).
Овако је осим ако се различитим смјенама
држалаца и судом оних који су неко вријеме
држали, међе покажу измијењене. Тада тре
ба размотрити њихове међе које бише од
држалаца установљене, а не старе.

56. Када јавни пут задеси земљотрес, или
га поплави ријека те пропадне, господар
који ту близу живи биће принуђен да јавни
пут да кроз своју земљу.

57. Ако ријека тече између двије њиве,
односно између твоје и моје, и тако пома
ло и неопажено додаје земљу мојој земљи,
тако да нико не може израчунати колико Је
и за које вријеме нашег власништва додато,
то бива моје.

Ако је ријечна бујица и навала неки дио
. . .

твоје њиве отела те додала МОЈОЈ њиви,
јасно је, оно што је додато, у твоме је влас
ништву. Ово није неопажено.

58. Ако вода која се спроводи водово
дом, тече до неког мјеста, и не појављује
се по цијелом водотоку вода, разрушивши
се можда насред водовода, службеност се

чува неповријсђсно за сав водоток.
59. Сваки најам који припада часном

дому тј. цркви, или лични тј. нска имови
на, или залагање неких мјеста, поља или
кућа, не прелази 40 година, које одговарају
времену застарјевања за сваки такав часни
дом, чувајући своја времена.

60. Ако неко повриједи тијело слобод
ног, бива осуђен на трошкове (његовог)
лијечења и пропалог дјела, а не (и) унакаже
ности. Тијело слободног се не процјењује.

Ако се тијело роба повриједи, бива потра
живано као што је раније речено, као и (за
оно) у чему се смањила његова вриједност.

61. Онај који има парницу са неким око
непокретне ствари која је држана из непра
ведних разлога, не спречава се због истека
30 година нити губи своје право на приго
вор, потврђује се у свом праву.

62. Неопходно и по вољи нам бијаше
заповиједити да они који су ради кривице
послати у изгнанство и у своме дому (зато
чени), временом се не ограничавају.

63. Но, ни онима који не напуштају цар
ске службе не рачуна се вријеме, онолико
колико пребивају у мјесту царске службе,
док се не врате.

64. Глуви, и нијеми, и ђавоимани, и за
точеници не ограничавају се временом.
Тада њихово вријеме почиње тећи: овоме
када изађе из заточеништва, а онима када
се ослободе страдања.

39. Гћ1Ш1
О казнал,а
1. Онај који изазива непријатеље у рату,

или предаје своје противницима, кажњавају
се одсијецањем главе.

2. Онај који направи магију која је на
погубљење човјеку, или је има код себе,
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или јс продаје. кажњава се према закону о
убицама.

3. Ако неко у ноћи убије онога који кра
де, онда ћс бити казне када га није могао
поштедјети без опасности.

4. Оне којн од својих војника бјеже ка
нспријагељским, дозвољено је без опасно
сти (од казне) убијаш као непријатеље.

5. Ако неко, знајући некога (као) слобод
ног, купи га IIЛИ прода, ИЛИ да, ИЛИ преда у
миразу. или замијени, ако се докаже једна
од ових кривица, нека се таквоме одсијеку
руке.

6. Такозване бунџије и они који побуну
међу људима стварају, ако им каже власте
лин да се оставе тога, и не послушавши
остану у томе, у изгнанство се шаљу.

Ако направише мноштво побуна и не
реда, много пута хватани бише у таквим
злим навикама, бијени и острижени нека
буду потпуно отјерани. Ако им кнез то није
помињао, само нека буду избијени палица
ма па пуштени.

7. Онај који, надајући се на своје господ
ство, истргне онога који је прибјегао у пре
свету цркву, биће избијен па у потпуно из
гнанство послат.

8. Онај који некоме заповиједи да убије
другога, осуђује се као убица.

9. Нека нико не продаје варварима,
тј. туђинцима, склопљена оружја, или
расклопљена, или гвожђе, будући да ће за
такве казна бити плаћање главом.

1 О. Онај који се штетно припрема про
тив царева спасења, убија се и дом његов
ес разrрабљује.

11. Онај који убије дијете, подлијеже каз
ни за убиство, и ономе који убије млађег од
25 година суди се као убици.

12. Онај који зна за неког дајс бајач, нека
га ухвативши преда суду јавности. Ако
било који човјек ухвативши овога не преда
га јавности, нека прими крајњу казну.

13. Ономе који прави губу у житу, и они
ма који му помажу нека се одсијеку руке.
Управитељу тога села у коме бијаше пре
вара, (а) помагао је у таквом преступу, било
да је земљорадник, било да је роб, било да
јс домаћин, било да је трговац, и њему нека
руке буду одсјечене.

14. Клеветник нека је подвргнут таквом
страдању.

15. Чувени разбојници нека у мјестима
у којима су разбојништва чинили буду
и обијашени. И прилично је, да би се
због призора уплашили они који слично
чине, и да то буде на утјеху сродницима
убијених.

16. Свакоме је без бојазни дозвољено
убити разбојника.

17. Они који од нас својом вољом при
лазе к непријатељима и извјештавају их о
нашим договорима, вјешају се на вјешала,
или бивају спаљени.

18. Ако неко буде откривен да је знајући,
тј. намјерно куће запалио, или гомилу жита
која је лежала близу куће, нека буде предат
огњу.

Ако је нешто слично урадио ван града,
нека му се одсијеку руке.

19. Непријатељи и они који од нас к њима
сами пређоше мачем се кажњавају.

20. Чинити магије клањем, тј. жртвама,
забрањено је. Они који тако чине, мачем се
кажњавају.

21. Они који на штету људима призивају
демоне, осим ако то у незнању чине, мачем
се кажњавају.

22. Робови или ослобођени који у ланце
везују и одводе слободне, бивају бијени и
острижени, и нека им се руке одсијеку,

23. Ономе који одбија заповијести обје
руке одсијецати.

24. Ако неко прими одбјеглог роба, нека
га да његовом господару са другима који
су с њиме, или 20 златника. Колико пута га
прими, толико пута се повећава казна.

25. Против некога који је уграбио неку
ствародимовинеупожару,илиуземљотресу
и рушењу куће, или при потапању лађе, или
против онога који је обманут примио так
ву ствар, уколико се помене пред судијом
прије истека те године, нека се власнику
тога да четвороструко; након те године,
двоструко.

26. За пет година гаси се гријех
прељубочинства. Но, ово говоримо о они
ма који су сагријешили са женом њеном
вољом.

27. Они који уче бешчасним заповијести
ма, подлијежу крајњој казни.

28. Манихеји који бише хришћани, а по
том чинише манихејска (дјела), или они
који знају за такве и не предају их кнезови
ма, подлијежу крајњој казни. И они који су
у достојанству, или у војсци, или у друшт
вима, дужни су да се брину да ли је неко
од њих такав. Ако сазнавши не предају га,
па ма били и правовјерни, примиће крајњу
казну.

29. Манихеји бивају изобличавани и
по смрти. Јер њих нико не насљеђује по
завјештању, или од незавјештаног, чак и ако
буду сродници правовјерноме, осим дјеце,
већ се њихова имовина уноси у нашу ризни
цу. Само њихова дјеца која су правовјерна
насљеђују их.

Тако важи и за донатијане.
30. Онај који врши јелинске жртве, или

поштује идоле или их кади, или им пали
тамјан, подлијеже крајњој казни. Мучени
бивају, такође, и они који им помажу, и који
се познају с њима и који служе жртвама.

31. Ако јеврејин има роба хришћанина и
обреже га, нека му одсијеку главу.

32. Ако се јеврејин дрзне да квари
хришћанско учење, казна ће бити плаћање
главом.

33. Онај који се удостоји светог крштења,
и опет јелинствује, подлијеже крајњој каз
ни.

34. Они који су одступили од правовјерне
вјере и постали јеретици, или принијеше
жртвуидолима, или обећашедаће принијети
некоме жртву не могу завјештавати нити
дарове давати, нити могу што узимати од
завјештаног ни од незавјештаног.

35. Онај који убије усходног по роду, или
нисходног, или сродника, нека буде предат
огњу.

36. Роб који зна за отимање своје госпо
дарице и помаже га нека се спали огњем.

37. Огњу се предају робови који се
договарају против живота својих господа
ра. Нека буду кажњени и они робови, када
буде убијен господар, који чуше његов глас
или наслутише договор који је био против
њега и не окупише се, ако се ово у кући. и
на путу, или у пољу догодило.

38. Онај који учи варваре да праве бродо
ве, кажњен ће бити плаћањем главом.

39. Без кривице је онај који убије онога
. . . .

КОЈИ га Је напао, када Је тај хтио њега самог
убити.

40. Онај који отме жену, или заручену, или
незаручену, или удовицу, било да је благо-
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родна. било робиња 111111 ослобођена. наро
чито ако то буЈ1у жене посвсћснс Богу. ако н
своју заручницу отме, 1е ако са оружјем. тј.
са мачевима 111111 са ко1_.1111\tа m111pan11 отмицу,

гачсм се кажљава, Они којн су му помага
ли, 11л11 знали 11 110служ11т1 му, 11л11 свјесно
подржали, или 611110 какао допринос дали,
нска буду б11јс1111 11 острпжепи, 11 нека им
одсијску носеве.

Ако отмицу учинише без било каквог
оружја, ономе који је учинио отмицу нека

. ,се одсијску руке; OHII КОЈИ су им помогли
у отмици, и они који су знали и послужи
лн нм. 11л11 их свјесно подржали, или дали
било какав допринос, бијени и острижени
нека буду протјерани ван граница.

41. Ако неки слуга или роб оклевета свог
господара за кривицу, нека му одсијеку гла
ву. Промјена ће биш уколико је потврђена
оптужба. И ослобођени (ако налаже) кри
вицу на ослободитеља, или на насљедника
његовог. исту казну нека поднесе као роб и
слуга.

42. Онај који прељубочинца затекне
. .смијешаног са СВОЈОМ женом, ако му се деси

да га убије, не терети се као убица,
Ако неко подозријева да се неко жели не-

. .прилично подсмјехнути цјеломудрености
његове жене, и пошаље к њему три пис
ма опомене. имајући свједочанства међу
људима поузданим, и након та три писма са
свједоцима нађе га како прича са његовом
женом, ако је у његовој кући, или у кући те
жене, или у дому прељубочинца, или у го
стионици, или у мјестима која су пред гра
дом, муж има власт да таквог својим рука
ма убије, не плашећи се због тога никакве
невоље.

Ако на другом мјесту тога нађе како

бссјели с његовом женом, или у цркви, нека
позове трн поуздана свједока којима може
доказати да је тога нашао са својом женом,
(те) га кнезу преда да овога испита за кри
вице. Знајући поуздано за тога да је, након
три писмена опомињања, нађсн са таквом
женом, таквога, дакле, због само овог каз
нити за гријех прељубочинства, не тражећи
ниједан други доказ.

Муж има могућност да, ако хоће, говори
против своје жене, и према закону поднијети
оптужбу против ње.

43. Жена која, имајући мужа, са својим
робом прељубу учини, биће сама бијена и
острижена, те поднијети одсијецање носа,
истјерана из града у коме живи, и лишена
све своје имовине. Роб који је прељубу с
њом учинио биће кажњен мачем.

44. Жена која нема мужа и смијеша се са
својим робом, ако је ово учинила немајући
дјеце, нека буде бијена и острижена, а такав
роб бијен и острижен нека буде продат, и
његова цијена нека се унесе у царску риз
ницу,

Ако је ово учинила имајући дјецу, и сва
њена имовина чува се дјеци на господар
ски начин неизмијењено, једино због по
требе остајући код ње, и цијена проданог
роба дјеци припада,

45. Прељубочинци, бијени и острижени,
примају одсијецање носа. Они који су били
посредници и слуте таквом бешчашћу,
бијени и острижени нека се отјерају.

46. Ономе који се на захтјев судије или
на тражење противника закуне у цркви,
дотичући се пресветог Јеванђеља, и ако
тај послије заклетве буде изобличен,
нека одсијеку језик. Исто се поступа и са
свједоцима.

47_ Брат на брата нс може подићи велику

6 будући да неће бити услишен, ипуж у,
иће осуђен на прогонство.
48. онај који одузима туђу земљу, или

эмјера међе, да врати двоструко од одузе-

>г.
49. Ако неко упркос забрани судије отме

еку ствар, уколико је његова, губи влас
иштво над њом, Ако је туђа, нека да влас
ику њу и цијену њену.
50. Ко користи коња до неког договоре

ог мјеста, ако прође то договорено мјесто,
деси се коњу повреда или угине, нека

вј каже узрок, и да плати штету власнику
оња.

Ако се коњу повреда или смрт деси до
оговореног мјеста, корисник ће бити са
уван без губитка, само ако страдање коњу
ије узроковао небригом или лошим по
гупком.

51. Онај који је затворио туђе овце, или
.еку другу стоку, и усмртио је оскудношћу
.ране или их некако другачије убио, осуђује
еда врати двоструко.

52. Када се сакупе козе, или волови, или
:оњи, или свиње, или нека друга стока,
.ко прва нападнувши на друге буде од њих
'бијена или прободена, без кривице је го
.подар оне која је убила.

Ако прва нападнувши убије, крив је
·осподар оне која је убила; нека или да
кивотињу господару убијеног, или да пла
:и штету.

53. За оне који из логора или од војних
эдреда у рату краду наређујем: да се суро
ю туку ако украду оружје; или ако нешто
щ теглеће марве, тј. коња, или мазгу, или
иагарца, таквима руке одсијецати.

54. За оне који у било коме граду украду,

ако су ово јсдном учинили, заповиједам да,
ако су богати и слободни, врате украдено и
двоструко толико да дају ономе којије прет
рпио крађу. Ако су 011и који ово учинише
сиромашни, нека се истуку и протјерају.

Ако нису једном, већ много пута били
ухваћени у крађи, нека им се одсијеку
руке.

55, Господар крадљивог роба или нека
обештети онога који је претрпио крађу или,
ако неће то да учини, нека да роба у пот
пуно власништво ономе који је претрпио
крађу.

56. Они који одгоне туђа стада, ако ово
једанпут учинише, нека буду бијени; учине
ли то други пут, нека буду протјерани иза
границе. Ако се и трећи пут покаже да су се
дрзнули на то, нека им се одсијеку руке.

Стадо које су отјерали, јасно, нека буде
враћено своме господару.

57. Онима који свлаче мртве у гробови
ма, нека се одсијеку руке њихове.

58. Они који у олтар по дану или по ноћи
улазе, и од светиња које су у њему нешто
краду, нека се ослијепе. Ако неко украде
нешто ван олтара из цркве, нека буде бијен
и острижен протјеран ван граница.

59. Онај који има жену и поред ње чини
блуд, нека се казни са дванаест измјена.'?"

И онај који нема жену, и пада у такав
гријех, са шест измјена нека буде кажњен.

60. Ако неко има жену и смијеша се са
својом робињом, када дјепо постане по
знато, тај нека се бијењем казни. Кнез тога
мјеста, примивши робињу, нека је прода у
другу област, а њена цијена нека се унесе у
јавну благајну.

61. Онај који са туђом робињом чини
блуд, ако је богат, нека господару робиње
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да за гријех 36 златника. Ако јс сиромашан,
нска буде бијен II колико може сразмјерно
износу од 36 златника нска да.

62. 01111 којн са монахињама или свсштс-
1111м дјсвојкама ч1111с што је срамно, као они
којн ес ругају невјсстама Христове Цркве,
нека приме одсијецање носа, и они и свеш
тене дјсвственице које се са њима развра
тише.

63. Ономе којн своју куму узме под име
ном брака, или ес како другачије тјелесно
свеже с њом, нека се обома одсијеку носо
ви. Јасно, ако се та најприје отпусти.

Ако ово учини са кумом од мужа. так
ву (исту) ће казну примити, и биће уз то
бијени,

64. Онај који зна да његова жена чини
прељубу, и опрости јој. нека се бијен
протјера. Прељубнику и прељубници нека
се одсијеку носеви.

65. Онај ко се смијеша са младом дјеви
цом, њеном вољом, при чему родитељи за
тај чин нису знали, када се за све сазна, ако
је хоће узети за жену, и одобре и родитељи,
нека уђу у заједницу.

Ако један од родитеља, тј. отац или мати,
не буде хтио, ако је богат онај који је ос
кврни, дјевојци од њега оскврњеној нека да
једну литру злата, а то је 72 златника.

Ако буде сиромашнији, нека јој да поло
вину имања.

Ако буде сасвим сиромашан, нека бијен
и острижен буде отјеран.

66. Онај који на силу оскврни дјевојку,
нека претрпи одсијецање носа, давши јој и
трећину своје имовине.

67. Онај који оскврни цјевицу прије узра
ста. тј. прије навршених 13 година, нека
претрпи одсијецање носа и половину своје

имовппс нска да оскврњсној дјсвојци,
68. Онај којн rylJy заручпицу оскврни

ако јс то било вољом дјсвојке, нска му се
одсијече нос.

Ако није било по њеној вољи, након так
ве казне и трећи дио своје имовине нека да
оној КОЈУ ЈС оскврнио.

69. Крвосмјешници, 1111 ако су родитељи
са дјсцом, ако су дјеца са родитељима, тј.
или отац са кћерком или син са мајком ако
се смијеша, или браћа са сестрама, нека
буду мачем посјечени.

Ако се у другом сродству једно с другом
смијеша, тј. ако отац са женом свога сина,
или син са женом оца свога, тј. са маћехом,
или очух са пасторкама, 102 или брат са же
ном брата свога, или ујак са сестричином,
или сестрић са тетком, или са кћерком од
тетке, или са туђом мајком и њеном кћери,
ако се знајући (за сродство) смијешају, и
они сами и њихови сродници који се ос
кврнише с њима нека буду бијени и прет
рпе одсијецање носа.

70. Онај који се дрзне да има двије жене,
не по закону већ по самовољи, исправно
је да прими казну за прељубочинце. Жена
која ЈС касније ушла у заједницу с њим, ако
није знала за то да он има закониту жену,
биће помилована.

71. Ако жена која је трудна зло намисли
на своју утробу како би избацила младенца,
нека се избијена протјера иза граница .

72. Братучеда и она само од њих рођена
дјеца, или отац и син са мајком и кћерком,
или два брата са двјема кћерима од двије
сестре, или сестрић са женом свога ујака,
или два брата са мајком и кћерком, или син
са бившом женом свога стрица, или ујак
са бившом женом свога сестрића, ако се

•единише, или се како другачијераком сЈ .
. свезаше нека се прво раздвоје, а1елесно '
пим бијени да буду.

73_ онај који чини срамоту са мушким

онај· који чини и онај који од његаОЛОМ,И Ј •

оба мачем да се посијеку, осимострада,
· ко,iи пострада буде млађи од 12ко онај Ј

одина. Тада ће га његов непотпун узраст
пасити такве казне.

74. ономе који са бесловесним, тј. са
етвороножним животињама чини срамот

:о дјепо, нека буде одсјечен срамни уд.
75. Ако неко у жељи да спали стабла на

вом земљишту, запали ватру на њему, (а)
.гањ са њега запали туђе земљиште, или
уђи виноград, судија треба да испита да ли
го) можда би спаљено незнањем или не
iригом онога који је ватру запалио, и није
~и силом бранио да пламен пређе на туђе
.емљиште, јер ако је такав био небрижан и
шијенио се, осудиће се.

Ако је он све урадио што је требало, (а)
1јетар који је одједном дунуо огњени пла
иен на туђе земљиште или виноград пре
гио, неће бити крив онај који је ватру за
талио.

76. Ако се усљед нечега кућа нека запа
чила, те пламен који је отуда изашао запа
пио околне куће, није крив онај који се први
запалио.

77. Ако је неко слободан или роб, па
1-1з било ког разлога да некоме да пије от
ров, било жена мужу, било муж жени, било
робиња господарици или роб господару, и
из тог разлога падне у болест онај који је
отров попио, и догоди му се да од тога ис
крвари и умре, онај којије то направио нека
се мачем посијече.

78. Онај који прави такозване чувалице,
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тј. амаЈ·ЛиЈ·с нам· · ћ. ' ЈераваЈу и да ово људима
даје _ради љубави, такви пошто буду
заплиЈењени, да се прогнају.

79 О · · ·. · НаЈ КОЈИ I-IaMJepнo чини убиство,
КОЈ ега год да је узраста, нека мачем прими
казну.

80. Седмогодишњедијете, или ђавоимани,
не кажњава се смрћу ако убије некога.

81. Ако отац оп~ужи некога за убиство
свога ,цјетета, и покаже се да клевета, не
треба му чинити бешчашће.

82. Онај који мачем удари некога, ако
умре ударени, нека прими казну мачем.

Ако рањени не умре, ономе који је задао
рану нека се одсијече рука, зато што се уоп
ште усудио да потегне мач.

83. Када међу некима буде тучњава, ако
се деси да неко буде убијен, нека судије виде
предмет којим је изазвана смрт. И ако се
нађе да је смрт наступила од дебелог дрве
та или великог камења, или ударањем, оно
ме КОЈИ Је то учинио нека се руке одсијеку.

Ако се смрт догодила од лакших удараца,
истукавши протјерати га.

84. Ако неко у тучи руком удари некога и
(тај) умре, нека бијен буде протјеран.

85. Ако неко свога роба каишевима, или
палицама бије, и догоди се да тај од тога
умре, не осуђује се његов господар као уби
ца.

Ако га је мучио без мјере, или убио
тровањем, или спалио, кажњава се као онај
који је учинио разбојништво.

86. Онај који је ненамјерно учинио уби
ство, протјерује се.

,Ю. ГћlШI
0 ПО/\)ЕЛ\1 ПЛИЈЕНА

Онима који над противницима побједу
однијеше, од неког плијена који се обично
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нађе кол њих, само шести дио се одузима за
јавну р11·11111цу, све остало ш1 равне дијелове
властелинима који су освојили нска се
раздијели. Бољарима јс довољно оно што
нм допадне у руке.

Војвода од претходно поменутог дијела
јавне ризнице има власт да да награду оним
бољарима за које се нађе да су посебно хра
бро војевали. Дио од онога што се у рато
вима нађе, примају и они чувари у војним
логорима .

Завршише се с Богом гране Градског за
кона, 40 на број.

•
56. ПОГiН16tЪ6

() Б63ifK(}HHiИ Бfi!l\(}flliiИfl
(ТЈ. О ,Ш!Јв!ШIЉ\' КРfШ) КОЗИ Hff ПРОШfСТ

Xfl/GTOШMf СПfД~ GflД.ff \" GfШJCT\' IIЗШ!КО
ШС

(ОД Gl/Cl/ll//Jfl, GGGШT6l/OГ fffл1HШIIGKOШI
f\0/!СПП!П/I/Гћ'fДif, Н GflfiOffl юзи БI/Jff 1116 G
Њllt1f, КОЈН БОЖ:ЈОiП Kt1iIГOДflЋ\" GflДif Пf~
fШt1fIO Н Зif@ЈПЈТО ОfШ БСЗ!'IКО!/С БfflKOfШ,
l\!10 ОГifЉ KO:JIJ све СПfиЪ\'"36, G~БОР//ШИ C\"
ДOt1f 3ifБћШIШЈе П ЧПИШТШЈЮ)

ДКАд~с~r нркога, фrБрVАРА ЛIЈССЩА, v гол111111
6505.

Они који размотрише и заповиједише

ово са патријархом су митрополити:
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Јован Ираклијски, Јован Апкирски, Леон
Сардијски, Стефан Никомидијски, Да
нило Халкидонски, Теодор Мелетински,
Јован Тијански, Петар Гапгријски, Јован
Каријски, Василије Иконијски, Теофи
лакт Антиохијски, Јован Сиљејиски, Тео
дор Атински, Стилијан Лариски, Георгије
Трајанопољски, Леон Катански, Никола
Неопатарски, Стефан Котиајски, Леон Сер
ски и Василије Помфиупољски; и архиепи
скопи: Филип Паријски, Леон Купсељски,
Константин Кијски, Јован Деркиски, Јован
Лефкадски, Теодор Тројски и Константин

Сугдајски.

Gf!БOPl/11 GfШTfll, О Бe:~m;o1111i/I bl)f!K\НШ
illfl

Gисиније, милошћу Божјом архиепи
скоп Константиновог града, Новога Рима,
и васељенски патријарх.

Онај љекар је поштован, и достојан
. .

многих градова, КОЈИ одгони злу кугу, ТЈ.

општу болест што долази да насрне на
људе, прије уласка, не допуштајући да
се прими искушење болести, успоставља
живот без болести, устројавајући тако
неугрожено здравље тијелима. Јер ако
болест једном уђе унутра, и тијела изједе
као огањ, једва ће успјети да је зауста
ви и отјера, остављајући посвуда на до

битку страдање усљед недовољности свог

умијећа.
И љекар душа се супротставља на на

чин сличан овом, успротививши се сва

како прије уласка болести, саставивши
предупређујуће и спасоносне лијекове

ријечи, и не допуштајући тој општој

болести да се смјести на природу. Ако ли

је ова злоћа већ ушла, и за мало време

на велико мноштво душа појела, помоћи

није лако 110 тешко, чак и лијеком који се
против ње неблаговремено спрема.

Но онима који се чувају од страдања још
је спремно спасење, и побјећи од болести
лако; а који прије овога, паднувши, одо
ше у то зло, они на себе потпуно навукоше
неисцјељиву губу од болести - као што је не
коме од пада у зло боље да то избјегне, него
да с њим буде погребен, (тако) и зауставити
љуту болест која се свим људима таласа на
тијелу и сваки узраст и род изједа, (него)
благонаклоно допуштати да се несметано
смјести. Тако и страст погубну и трулеж
душа палих одсјећи и зауставити пропаст
која се од тога рађа, похвално је, уједно и
богоугодно, а нама, пастирима словесних
оваца, прилично је и обавеза творити. Јер
Христове људе, које Он Својом крвљу ис
купи, свети народ, у давнини учењем све
тих и божанствених Апостола, и одмах за
њима светих Отаца, Божанским законима
огради са свих страна као неки виноград,
свештено прије тога засађен од стране Бога
који је све у постојање привео. Приљежно
га (треба) обрезивати, и чистити од бо
лести које су на штету природе, и свако
раслабљујуће стремљење незнабожачког
живота које робује природним похотама,
као неку рјечну струју које насрће ради по
руге провообразног лика, одбити и зауста
вити.

Уз Божанствена правила, и Градски зако

ни сваки дан мач потежу на такве КОЈИ се не
дотичу благочешћа, и (који) бјесују далеко

од пристојног живљења. Ово доликује све

том народу: живјети са чистом савјешћу, и

ништа од поменутог, чиме би се оскврнило

наше живљење, томе не уводити. Божан

ствена правила и градски закони, духов-

но живљење и благи обичаји, исправљају
људске природе жестокост, остављајући је
погребену, од искона неископану. Тако ћемо
имати живљење без спотицања, показујући
у свако вријеме достојан живот. И будући
(даје) коријен и основа роду, и творац наше
природе, сазнаше за прави частан брак. Да
чисти од њега коријен, убудуће нема нечи
стоте, и не оскврни се неким капима поро
ка (опасно је са пшеницом сијати кукољ),
утврдише разним допунама, ријечима и
казивањима, оставивши незаконити брак
далеко од законитог, те њега одбијајући, и
оне који су по тој већ природној потреби
сједињења живљење завољели, утјешили
су о овоме и уразумили тако, поучавајући

. .
их да се одвоје од СВОЈИХ супружника, и
потпуно се окрену (од њих).

У старини је Израиљу, који је као печат
Божји примио обрезање, за бракове било
објављено обитавалишту сваког кољена.
Законодавац је забрањивао сједињење,

. .
то Јест смјешавање, са иноплеменицима.
Заповиједао је да се племе са својим племе
ном орођава, при чему не бијаше забрањено
да брачни пут усходи и преплиће се.

Као што постасмо посебни људи Божји,
благовољењем Онога који нас је примио
и усвојио Себи све народе, те рукама ра
досно, према гласу пророка, запљескасмо,
и сви постасмо Нови Израиљ, и све изми

ривши окупи у ово једно, сабира нас себи
и ради љубави, и желећи сједињавање

једних са другим. Загради браку пут

унутрашњих двери и онога што Је по срод

ству, отвори све спољашње пролазе онима

који сједе на лицу све земље. И већ се они

ма који желе да приступе овом браку отво

ри сва васељена, као што брачни пут који
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води 11рс1ш1 сродству сним Божанственим
законима би прспријечсн и заграђсп,

Незаконити бракови се. од стране оних
којн законе написаше, једни одвојише
јавним именима; друге назвавши именом
нечистоте, потпуно оставише и ћутањем
пређоше преко њих. бринући се о чистоти
на сваки 1шч1111. дуго и у све дане не желећи
оскврнити језик. Њима и велики Апостол
Павле помаже говорећи: ,,Блуд и нечисто
та свака нека се не именује код вас, као
што доликује светима" - именом нечистота
именује сваки безакони брак и оскврњење.
И како власт у овоме, због ћутања, не би
потпуно била код сластољубивих, ни њима
закон заповијеђеним браком не оставља да
лако насрћу. Већ, шта каже? Код бракова
не треба водити рачуна о заповијеђеном,
већ о прикладном. Тако и о неоскврњеној
природи, потпуно безгрешној, божанстве
ни Оци утврдише правила а законодавци
законе. Силни, наоружавши се за борбу с
нама и на нечувено разрушење душа, про
тивник не лако побједљив и тежак, са дру-
гима којима више пута удараше и с којима
у заједници брачну част руши, донесе (не
што) још бестидније. И притајивши се ово
уведе, тако да многи не држе ни за шта да
нека два брата узму себи за брак двије бра
тучеде: ово се јавно и небрањено и свеште
ним молитвама обавља. Или неким двјема
сестрама (са) два братучеда, такође, закон
ским браком сједињавати се; или ујаку и
сестрићу са двјема сестрама сједињавати се;

или двојици браће, насупрот томе, узимати

тетку и сестричину; или ујаку и сестрићу

двије братучеде. Ово зло, скривајући се,

руга се природи насрћући на брачну част.

Ради тога и смјерност наша, ожалостив-

ши се због безаконих бракова, размотрив
ши са свештеним сабором богољубивих
митрополита и архиепископа, и уплашив
ши се тежине пријетље Судње која пријети
учитељима (који не јављају људима эа мач
који долази), спозна и закључи да ће боље
бити да се смисли неко исцјељење од такво
га зла. Они који бише ухваћени у што такво,
како би имали одрицање као исцјељење од
свога гријеха; другима ће бити заштита да
не учине нешто такво. Одатле, заповиједам
за надаље, нека се убудуће (нико) не усуди
нешто тако подмукло чинити у вези брако
ва, а према онима од исте крви неправедно
колико и подмукло, и као што је неправед
но према онима од исте крви, и против саме
природе у цјелости ратују, смјешавајући се
међусобно.

Одавде се може научити и размотрити
јасније:

Свештени и велики Василије, и дубине
духовне и богословски глас испитујући,
бесједећи, тако, кратко о неком незакони
том браку даје познање, при чему безако
не бракове лако раздваја од законитих,
говорећи: ,,У њима се мијеша сродство, у
овим безаконим браковима." Како, дакле, у
овим браковима ко име даје: брат, (а) по ис
том и брат и пашеног се назива; као и жена
која се с њим сјединила братучеда, а уједно

и јетрва, Дјеца која се од ових рађају, којим
сродством да се назову? Од брата, приличи
им назив другог степена, те се називају бра

тучеда. Од матере, трећим степеном, Ипак

је праведније назвати их братучедима дру

гог степена. И неприлично мијешање име

на код незаконитог брака, јасније објављује

преступање закона, према ријечи нашег

међу светима оца Василија.

Но, страсти у истој мјери помаже неко
ко се успротиви говорећи, као да се пита:
,,Ради чега ни један писани закон не забра
ни именом називајући, говорећи да браћа не
узимају нека братучеда у брачну заједницу?
И због чега се противиш обичају, коме по
маже толико вријеме за које је вршен?
Извртањем слова и злобом слуха поткрада,
и ствар отима, и чини кривим оно што пре
ма закону није криво?" Но не ја, Василије
изобличава гријех Духом, у старини поло
живши закон о овоме. Његов је закон и језик
Цркве, и јављање ријечи, таблице од Бога
написане, прстом Божјим утиснуте. Који
тражи другог законодавца за ово, не знам
да ли такав цјеломудрује онако, како треба
цјеломудровати. Ако допустимо да ника
кав записан помен о овој ствари не постоји
ни од једнога од Светих Отаца, ни тада не
приличи да се зажели нанијети ова болест
Цркви, како не бисмо постали они који
расправљају о суду. Јер, они који поставише
закон о цјеломудрености казнише прељубу
жене и напаствовање цј евојке, (а) не додаше
да отац треба пострадати ако се покаже да
је извршио насиље над кћерком. Неће бити
даје дозвољено нешто, ако ће гријех којије
учињен, а мањи је од тога, примити пресу

ду да се казни. Јер иако ово није забрањено

законима, ко ће лако то да учини? Или се
дрзнути да учини јер нема записано о томе?

Не рече ли ово неко цјеломудрен? Када је

то ћутањем остављено, не даје ћутање

мјеста да се дрско руга природи. Тако ни

ово пропуштено (ако је негдје и пропуште

но), поврх свега, нико нема власти да не

сметано чини. И више од тога, нама који

смо хришћани, и који знамо да до краја

пролази ово обличје, према Апостолу Пав-

лу: ,,Да они који имају жене, буду као они
који их немају", те да није пропуштено, већ
изреченим од њега постаде забрањено. Не
треба, рече, гледати код брака на оно што
је заповијеђено, већ на прикладно. И свеш
тени велики Василије, као што поменусмо,
рече: ,,Незаконит је брак међу онима у којих
се мијешају сродничка имена." Као што се
они који се окупљају браком сједињују не
знајући отада за раздвајање, већ оба тијела
се сматрају за једно (биће, рече, оба Једно
тијело), тако и они који су блиски по роду,
пратећи једно друго, намјесто сродства
окупљају се, и сабирају се у једну крв и
блискост сродства. Неопходно је да се они
стиде и плаше међусобног грјеховног брач
ног смијешања и свезивања. Неприлично је
улазити ка било коме ко нам је близак по
тијелу, ради смућивања и сливања рода. У
ове дане оно што Је са свих страна као не
законито потврђено правилима и законима,
сада постаде "пропуштено" да би се због
тога сматрало како не подлијеже осуди.

О времену које помаже страсти ово је
прилично рећи, да онима који желе да чине
срамна дјела и имају нечист живот, нити
једне било какве помоћи нема од време
на. Јер ни прељубочинци, ни крадљивци,

. .
или они КОЈИ поткопавају зидове, или не-
како другачије чине неправду, ако буду

ухваћени у том злу, неће им за спасење

бити довољно то што ће моћи да покажу на

оне који исто чине већ дуго времена. Ако
. .

их негдје подвргнеш невеликој казни, при

испитивању кривица на које се дрзнуше

сада, појавиће се и оне (кривице) којима

су сагријешили у старије вријеме. Но, као

што је часно било прије бешчасног, и на

кон добра друго није добитак, и имовина
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јс увијек боља ол нсмаштине, 11 о браку је
боље говорити цјсломудрспо. него да по
сежемо за безакоњем, укријспљсни време
ном. Ко јс онај који јс имао час зле помоћи,
тс ес нским дугим временом прилијепио
(злу), на пропаст душа? Који су други који
кажу ко безаконе бракове стварно допусти?
О усходним и нисходним бесконачно, као
што закон рече, бракови су забрањени. Од
оних који су побочни, браћа, братучеда, и
само она дјеца која се од њих рађају, Није ли
неки степен (настао) мијешањем крви која
се потпуно уплиће са собом, мијешајући се
због брачног заједничарења два брата или
двије сестре, прије него што се разријеше
од крви раније исплетене лозе?

Уз ово треба рећи и то, да је за осуду
свако дијело и ствар, када није достојна
примања а пређе у дјело. Удјела у похва
ли има онај који то не чини, кривицу на
води на оне који желе да чине. Нека нема
мјеста да говоре "такав брак је без осуде."
Не само да је за осуду, већ ако негдје неко
испитујући размотри, у овоме је рана већег
гријеха, и зло погубније од других. И нека
нам не чини метеж, прије него што неко
зачује "велики су бродови малих неправ
ди", тј. мањих гријехова тежа су бремена.
И гњев је лакше зло од убиства. Увијек када
је неко лако обузет овом страшћу, ипак по
некад и удари. И потом, како иде вријеме, и
за убиство ће лако наћи прилику. И гледа
ти оком на све, није забрањено од природе.
Ако неко гледању не намакне узде, ипак ће
се, најприје видјевши нешто неприлично,
задивити, и тако задививши ће зажелити.
И како вријеме буде пролазило, отпавши од
управитеља ума, биће отет страшћу.

Видиш ли, како мали гријеси увијек

бивају узрок всликим, и врата иајпогубнијем
злу које јс овоме извор? И ради ових, више
него других, на љих ес суд намеће. Од љих
Господ заповиједа да ес и чува више него
од великих гријехова: Рече110 бијаше, рече,
ие чини блуд. Ја вал, кажем: 111111111 зажели
ти уопште. И писаноје: око за око, 11 зуб за
зуб. Ја вам кажем: не гњевити се 11и у по
четку. Ако су, дакле, двије братучеде узете
од два брата, једном удицом су уловљени,
и ступили су на пут који води у погибао.
Негдје се све уредило за примање већег
зла; одсијецајући мањи гријех, биће сачу
вани за неки од већих. Они који свјесно то
чине на све начине, достојни су горке осу
де и вијенаца. Ово посматрајући неко, и
испитујући оне који се скривају у углу, неће
наћи да су без страсти они који на такве бра
кове насрћу, везани неким ланцима страсти,
већ се ничице ваљају пред њима. (Имајући)
или славу рода, и гордост чина, или богат
ство мужа, или свјетлост доброте, која се по
свој земљи распростире, и никаквог порока
не носећи, одбацивши брак, к безакоњу се
окренуше. Ради њих (рече), иде гњев Божји
на синове противљења; ради њих многи су
немоћни и многи слаби; њих ради, страхо
ви ужасни, земљотреси, љуљање темеља
земље, и порушена здања по градовима. И
суше грозне, напади болести на тијела. И
устајања непријатеља, смртоносне глади и
пропасти, (које) сваки узраст изједају, а ни
откуда утјехе не примамо.

Овим људима, смјерност наша сједећи
заједно са сабором богољубивих митро
полита и архиепископа и борећи се про
тив напасти, жели да остави на дуго, и
избављајући од нечистог и недоличног и
бешчасног брака одабране људе Христо-

вс, заповиједи да одсада па надаље таквом
браку нема мјеста међу хришћанима, нека
то нико никада нс чини. Поучавамо све
заједно, влашћу Пресветог Духа, очински и
владичански заповиједајући, да нико међу
свима, одсада, ма био и у нском звању, или
неко на власти и веома богат, ако је и од ве
ликих и од обичних људи, не уђе у такав
брак. Ако се неко, одсада, не држећи ни за
шта овдје заповијеђено, вјенча таквим бра
ком, или дјецу даје (у такав брак), тај ће од
Цркве бити одсјечен све дане свог живота.
И неће бити примљен у покајање док не
раскине брак, чак и ако буде дјецу изродио.
Презвитер који изврши молитвословље
таквом браку, нека буде изложен потпуном
извргнућу.

Ради тога и ово заповијеђено бијаше из
ложено, и запечаћено у књигочуварници
Божје Ријечи Мудрости, тј. у Светој Софији
у спомен онога што је било, положено
мјесеца фебруара у 21. (дан), 1 О. индикта у
6505. години.

Ол истог сдкорл
Пожели неко да законтим браком за су

пругу узме кћер свог другог братучеда.
Јасно је да он изабра да узме ону са којом
је у седмом степену сродства. Ако желиш
да пребројиш степене, овако реци: ,,Мене
роди Павле, и Павла Марко, (а) Марка Пе
тар. Ова три рођења чине три степена. Тај
исти Петар роди и Јакова брата Маркова,
Јаков роди Матеја, прво братучеда мог оца
Павла. Матеј роди Леонта, моје друго бра
тучеда. Леонтова кћи Марија, коју хоћу да
узмем, и јесте ми седмог степена. Прет
ходно набројах три, након три услиједише
друга четири, једнакобројна поменутим
рођењима" (три и четири - седам степена).
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Опет, Петар хоће да узме себи за жену
Марију, којаје кћер Теодотијина, првог бра
тучеда Теофана који је узео Ирину, сестру
Петрову. Јасно је даје Марија седмог степе
на Петру, не по роду, но по тазбини. Тазби
на Је, како се по закону сматра, сродство са
лицима која нам се од брака присаједињују,
што је пријатељство, поред сродства. Таз
бина, односно пријатељство, доста је мање
од сродства: тамо је сродство од крви, овдје
од удруживања, тј. од бракова. Тако, иако су
према броју једнаки степени оба лица - јер
седмог степена су и овај и онај - но по бли
скости се веома разликују.

И док у роду закон прихвата осми сте
пен за брачну заједницу, дотле по роду сед
ми степен нити се прибраја допуштеним
браковима, нити се додаје забрањеним.
Ако неко хоће право творити, овога се сти
ди.

Од тазбине, односно од пријатељства,
дозвољава се узимати по седмом степену,
као ономе што је једнако важеће као осмог
степена по роду. Јер, он ни бројем не досе
же у пуноћи, оно што је у роду изобилно.

И преблаженог патријарха Сисинија сви
так начини забрану до овога, како се два
прва братучеда не би сједињавала са двије
сестре.

Ријеч дође дотле, и даље не пође. Овај
брак је без приговора и иначе,јер ни у Свит
ку није забрањен.

Пд•rриЈдрхок спис и3ложш од с'Трдш ~оклнд
књиго'lуКАрА Јонспоагта, о ошшА КОЈН су у3ш1

лру1·0 БРА'Гfl(ДО CKO]L Ј\1А]К(, И О 3м1рЕh(ЊИЛ\А КОЈА

НЛ\ 'ГрLБА ДА'I'Н
Ламбудије из Хрусопољске области која

је под тобом, богољупче, исприча нам како
се свеза брачном заједницом са Аном, дру-
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гом братучедом своје мајке Теодотије. Мно
го прије тога вјенчао се с њом, и упита да
лн јс такав брак допуштен или није. Сазнао
јс, дакле, да се онај ко се законитим браком
сјсдшш са другом братучедом своје мајке,
не разводи са својом женом, ако је такав
брак заиста закључен раније. Запрећења
се налажу II на самог тог и на ону које се
сјединила С ЊИМ.

Тако и казујем пишући твом свештен
ству.

Нспитај да ли он има степен сродства
к:10 што исприча, и да ли је брак закључен
раније, и ако нађеш да стоји у истини, оста-

. . .ви да живе на тај начин, ТЈ. нераздвојено.
Наметнућеш на њега самог запрећење и на
ону која се сјединила с њим: двије пуне го
дине нека не једу меса, сриједом и петком
ни вина нека не окушају, нека буду при
чесници Светог Заједничарења само на
Господње празнике. Знај да се такав брак,
прије него се закључи, не дозвољава; по
његовом закључењу, не раскида се већ се
подвргава запрећењу.

У исто вријеме, обавежи све људе који су
под тобом да, када треба да буде склапање
брака, а имају неку значајну несугласи
цу, никако без твоје дозволе било шта да
чине, но да извијесте о таквој ствари твоје
богољубље. И тако, или ти разријеши недо
умицу, или ако се свађају,јави нама, и отада
нека имаш разрјешење.

Треба знати да, ако су једно са другим у
седмом степену - али сада од тазбине, од
носно од пријатељства - сједињују се бра
ком. Иста таква запрећења, која су у овој
одлуци поменута, треба и на њима држати,
осим да само једну годину не једу месо.
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Петар коме је презиме Вомвила, родом
из Јеладе, чедо у Господу, извијести нашу
смјерност о браку који је законом недопуш
тен. ,,У мом одсуству", рече, ,,тај Никита,
коме је надимак Халкуц, узе у дом свој моју
жену Калију и кћер Мицу, вјенча и свеза
моју кћер Мицу са Леонтом, са сином Ан
тима протоспатарија." Настављајући о ово
ме, он моли да се раскине такво незаконито
супружништво. Ради тога пишем твојој че
ститости.

(Треба) пажљиво тражити узрок ово
ме и, ако је без сагласности овога који нам
се обратио, неко узео у брак његову кћер,
а ни прије ни касније он није пристао на
склапање брака, већ се непрестано огла
шава негодујући, (онда) раздвојити његову
кћерку која му је под влашћу од онога који
се са њом зло сјединио.

Супружништву које настаје на такав на
чин противе се закони и одричу га се, и
не сматрају га за брак, као што и твоја
разборитост зна. Далеко од живљења и
свештена правила (га) одгоне, јер Василије
Велики, један од божанствених, назва
такав брак никако другачије до блуд.
Закон говори: ,,Не бива брак ако се не
сагласе родитељи оних који се сједи
њују, а под влашћу су." И више пута је
објављено, да се без одобрења родитеља
којима су неки под влашћу, склопљени
брак низашта не сматра. Велики Василије
негдје рече: ,,Дјевојке које се удају без
одобрења родитеља, блуд чине. Смире
ли се родитељи, сматра се да је зацијеље
но оно што се догодило. Не пуштају се од-

мах ка Светом Зајсдпичарењу, но примају
запрећење за три године."

Негдје говори да су бракови склопљени
без господара блудочинство, као и то да, ако
допусте господари да се склопи заједнички
живот, тада брак добија потврду.

Добро је подсјетити твоју премудрост и
на то да закон допушта да, ако у току три
године буде непознато гдје се отац налази,
да ли је жив или мртав, његова дјеца обје
природе (тј. мушки и женски пол) могу
се женити и удавати. Ако се прије истека
три године дјеца заробљеног или одсутног
негдје вјенчају, и буде извјесно да је оцу по
вољи лице са којим се браком сјединише,
брак бива пуноважан.

Покаже ли се да је и са Петром овако
било, да је отишао и није било познато гдје
пребива, и да ли је жив или мртав, ако се
дакле утврди да ствар тако стоји, по сили
закона треба захтјев окончати.

Није се скрило од твоје велике учености
ни оно што у закону говори: ,,Ако се некоме
од родитеља, који жели да своју кћер или
унуку да мужу и уз њу да мираз према сна
зи своје имовине, догоди да се она не са
гласи са тим већ изабере срамно живљење,
дозвољено је оцу да ову без насљеђа оста
ви."

Ако кћи буде узраста од 25 година, и
. . .

родитељи закасне да Је даЈу мужу, и ако ЈОЈ
се усљед тога догоди да сагријеши са својим
тијелом, ово се неће држати за њену срамо
ту, будући да се сматра како је сагријешила
не својом кривицом, но родитеља. Тре
ба размотрити да и Петрова кћи није била
старија од 25 година. Тада, ако је и учинила
нешто без одобрења свога оца, неће бити
осуђена.

Ако се ништа такво није догодило, но се
Петрова кhер која му је под влашћу, судећи
по цијелом закону, удаде без допуштења
свога оца, не само да твоја честитост тре
ба да раздвоји сједињене, већ и да изложи
оптужби оне који су (ово) помогли, и да пре
да епископу презвитера тог мјеста који се
дрзнуо да их вјенча, како би примио казну
која је сразмјерна дрскости. Ако нека имо
вина, као што исприча поменути Петар, би
пренесена из његовог дома од стране тога
који се с његовом кћери сјединио у свој дом,
и то узети и доставити му. Треба потражи
вати и износ за лишење џјевствеиости пре
ма ријечи закона, и додати (уз износ) за
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штету дјевојчиној части.

0 'ГIIЛ\ "рdКОLШЛ\д

При предсједавању преосвештеног и
Васељенског патријарха Алексија, и уз
богољубиве митрополите, који су сједили
с њим на десној страни црквених палата:
Никите Анкирског, Константина Патарског,
Лаврентија Дирахијскоr, Константина Хон
ског, устаде Јован Кувикуларије, који је од
Еврипа родом, и изнесе овај захтјев:

,,Георгије и Никола су два брата.
Георгијева кћи је Теодотија, Николина
(кћи) је Јелена, и опет Теодотијин син је
Дмитриј, Јеленин је Василије. Дмитријева
кћерка Теодотија сједини се браком са
Василијем, и пита да ли је брак законит или
није, будући да је Василије са Теодотијом у
седмом степену сродства."

Закон допушта да се сједињују они који
су једно са другим у осмом степену (срод
ства), забрањује онима који су шестог сте
пена. Онима који су седмог степена нити
како допушта, нити забрањује, и ради мно
гих расправа које су се због тога дигле,
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бијаше уређено Ј\3 ес такав брак не допуш
та склопити ако већ 1111је 6110; ако је већ
склопљен, пошто пос гоји, не раскидати га.
На оне који су се тако сјединили, (треба)
налагати запрећења.

Бијаше такође заповијсђсно, усљед тог
догађаја, опет начинити грамату владичан
ску ка Лсонту, богољубивом митрополиту
Атинском II синђелу,

Ол 1\рvп ri\11к1

ilfнoro пута морамо да се чудимо оним
мужевима, који су то закони божански
или људски које испуњавају и како их то
схватају, када поставише питања за оно у
браковима што не подлијеже ниједној за
брани, што је тако дуго поштовано и о чему
чак никакве расправе нема, не знајући куд
им је нестало сажаљење и топлота? Јер су
дјецу, једноставно речено, од различитих
родитеља, КОЈИ Једно с другим немају ни-

, .какве заједнице у сродству, КОЈИ су се свеш-
теним молитвама (тј. вјенчањем) сјединили,
чак и дјеuу добили, покушали раздвојити
и раскинути супружништво, Ово бијаше
учињено по заповијести два митрополита,
које чак треба извргнути из чина заједно
јер такво безакоње заповиједише,

Да би било јасно ово о чему говори
мо, изнијећемо и сама имена поменутих:
Дмитриј, кажу, и Јован два брата, и опет
другог рода Марија и Никола брат и сестра.
Марија се са Јованом сједини законитим
браком. По њиховом сједињењу, Маријин
брат Никола, према свједочењу закона,
Дмитрија никако не назва пријатељем, јер
закон као пријатеље зна само за родитеље
Сједињених, и са њима њихове усходне
(сроднике). Ако неко не поштује обичаје, те
именом пријатељства и ове жели назвати,
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замислићс се овдје око имена сродника који
су од њих рођени.

Дмитриј роди Марију, Никола Плотина.
Како ће некео назвати ове: да ли су прва
братучеда једно са другим? Или су друга
братучеда? Јер, ни љихови родитељи нису
ни браћа ни братучеда, но за једнога кажу
стриц, а за другога сестрић. Но, нико неће
баш никаквог назива сродства њима ство
рити или придодати, да буду псимачке, или
козојелени, Они који их чине чудним, њих
које природа према називу сродства уоп
ште не познаје, и никаква им не даде ни
проста имена, њих након рађања дјеце по
кушаше да раздвоје Једно од другог, и да
раскину као забрањено супружништво, не
одбацивањем закона и онога што су сама
правила утврдила, већ великим насиљем
и овим мучитељсгвом. Ако неко хоће при
знати, (ово чинише) горљивије од оних
који су се дотакли манихејеске јереси, који
законите бракове разарају гнушајући их
се, и будући да је ово обоје од истог зла,
а то је допуштати забрањене бракове и
забрањивати незабрањене, што и сада за
мало не би учињено.

Гордељивцима све приличи и радити и
говорити, ако не би веома брижно и разу
мно, прозорљивог оца нашег и заједничког
господара, суд Божји јасно васељенским
црквама поставио ради обновљења за
кона свештених и правила, и Саборним
разматрањем ствар објавио. Но стриц, на
лазимо, сада узима тетку, и сестрић сестри
чину.

Отада двоумити се судијама или
помоћницима, размишљати да ли узети
вјештину бесјеђења и премудрост ријечи,
илиједноставно рећи одлуком, и погађањем

разрјсшењсм шта је од тога, не знам да ли
знасте говорити, о овоме чак и веома се
гордећи и трудивши.

Стриц узе тетку, тј. Јован Марију,
која је заиста Плотипова тетка, јер је он
дијете њеног брата, што је и код нас сада
без гријеха. Но и сестрић сестричину, тј.
Маријин братанац Плотин, чију је сестри
чину узео? Ако је (узео) од саме Марије,
крајње је зло, јер је и правилима Божан
ственим забрањено. Своје братучедо узи
мати и за нас је много нечисто и одбачено,
и сваке казне достојно. Ако узима Јованову
братаницу, сједињујући се са Маријом, ово
ниједно правило не забрањује.

0I{ЛЈЕ JL 11оу3,\1ЛШ 11О1\Јrла 3лi-;paњf.llЩ 11 3al\01111-
·rщ nр,шока

Михаил

Радин

брат сестра

Овај је брак забрањен. Михаил и Ана
су једно с другим у другом степену {срод
ства).

Ако те неко запита ког ти је степена твој
брат, реци другога. Како? Усходи ка оцу,
и реци: ,,Михаила роди Радин - ово једно
рођење чини један степен." Тако, будући
да си нашао лице које је узрок рођења, тј.
Радина, спусти се до сестре Михаилове и
кажи да тај исти Радин роди Ану - ова два
рођења су начинила два степена. Није ли
праведно, дакле, да је забрањен брак у коме
су једно с другим у другом степену (срод
ства)? Штавише, нека се зна да и ако се
деси 50 браће, сви су у другом степену
сродства Један с другим.

Михаил

Јован

Радин

брат сестра Ана

тетка Јованова
братанац Анин

Забрањен је овај брак у коме су једно с
другим у трећем степену (сродства). Мора
се узићи ка оцу Јованову и овако рећи:
"Јована роди Михаил. Ово једно рођење
чини један степен. Михаила роди Радин, и
ова два рођења два степена начинише. Тај
исти Радин роди Ану, тетку Јованову. Ова
три рођења стварају три степена."

Радин

Михаил брат сестра Ана

Јован прва братучеда Марија

Забрањен брак. Ако те неко упита: ,,Прво
братучедо ког ти је степена?", кажи: ,,Чет
вртог." Тако, усходи ка оцу Јованову, и кажи
овако: ,,Јована роди Михаил. Ово једно
рођење један степен чини. Михаила роди
Радин, и ова два рођења два степена начи
нише, Тај исти Радин роди Ану, и ова три
рођења чине три степена. Ана роди Марију,
и ова четири рођења чине четири степена."

Михаил

Јован

Радин

брат сестра

прва братучеда

Павле братанац Маријин тетка Павлова

Забрањен брак. Једно с другим је у пе
том степену (сродства). Мораш усходити
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ка оцу Павловом II говорити овако: . .Павла
роди Јован, ово јсдпо рођење један степен
ч11н11. Јована роди Михаил, ова два рођеља
два степена чине. Михаила роди Рад1111, ова
трн рођеља трн степена створише. Тај исти

Радин роди Ану, ова четири рођења четири
степена створише. Ана роди Марију, ових
пст рођења пст степена створише."

Михаил

Радин

брат сестра

Јован прва братучеда Марија

Павле друга братучеда Варвара

Забрањен брак, шести степен (сродства)
су једно с другим. Како? Усходи ка оцу Пав
лову и реци овако: ,,Павла роди Јован, ово
једно рођење један степен (сродства) ство
ри. Јована роди Михаил, ова два рођења два
степена чине. Михаила роди Радин, ова три
рођења три степена чине. Тај исти Радин
роди Ану, ова четири рођења четири степе
на чине. Ана роди Марију, ових пет рођења
пет степена чине. Марија роди Варвару,
ових шест рођења шест степена чине."

-~ Михаил

Јован

Павле
Петар

Радин

брат сестра

прва братучеда

друга братучеда

Марија

Варвара

О овом браку - који је извјесно између
Петра и Варваре - будући да Петар исходи
од исте лозе рода Радинова као и Варвара, а
нису преко пријатељства у сродству седмог
степена једно с другим, тј. не од тазбине, о

овом дакле браку закони оћуташс.
Од патријарха Алексија и светог сабо

ра који се тада при њему окупио 011 би и
забрањен и псзабрањеп, Забрањен, да
кле, прије него се деси и закључи. Када се
закључи и настане, не распуштају се они
који су се сјединили. На њих се налажу
запрећења.

Да кажемо који степен имају Петар и Вар
вара: седми. Пошто Петра роди Павле, ово
једно рођење чини један степен. Павла роди
Јован, и ова два рођења два степена чине.
Јована роди Михаил, и ова три рођења три
степена начинише. Михаила роди Радин,
и ова четири рођења четири степена чине.
Тај исти Радин роди Ану. Ових пет рођења
пет степени чине. Ана роди Марију, ових
шест рођења шест степени чине. Марија
роди Варвару, и ових седам рођења седам
степена начинише.

Радин

Михаил брат сестра Ана

Јован прва братучеда Марија

Павле друга братучеда Варвара

Петар трећа братучеда Марија

Овај брак није забрањен, но штавише
допуштен, (као) и они који од тога порода
настају

Погледајмо, надаље, и бракове од тазби
не.

1-Л, 'IJ IIPll:Jtl'l'ft\,(.;'f'i(tl,

Јсдан род
Други род

пријатеља

Анаi Марија

пријатеља
Радин Склир

брат сестра брат РоманМихаил сестра

lfочимо који је од ових бракова био први ; ако прво Михаил, Радинов син, узе Марију,
лирову кћер, или ако Ану, Радинову кћер, Узе Роман, Склиров син, не~ ти омили тај први
:~к, и остави га нерастављеног, а онај који му је услиједио, ако још не би, забрани га, нека
буде. Ако је већ био (тј. закључен) растав:Јi га. Будући да су двоје, к.э-о што знаш, брат и

зтра, који од Радина исходе, једно с другим други степен (сродства.'), а тако и (Щ Скли
исходећи други су степен, налази се да су од оба рода у четвртом с-r-епену (сродства), и

5рањен је (брак).

Михаил

Радин

брат сестра Ана

Такође, запази и ове бракове, те онај који је настао раније пусти да остане, а онај КОЈИ Је
слије њега настао разријеши. Ако још није (закључен), но треба да буде - забрани, нека
буде. Јер, Михаил је са Аном у другом сгеnену, Марија са Јованом у трећем, те се налази
оба рода (чине) пети степен, и то је забрнльено.

Михаил

Радин

брат сестра

Марија
Склир

брат сестра Роман

Јован

~а Марија

Марко

Слслир

брат сестра

братучеда

Роман q.

Марија \

Погледајмо и ове бракове, и онај који је раније настао остави да злостоји нераскидиво.
чај који је настао послије њега растави; ако још није, забрани му да буде.
Михаил и Ана, дакле, који су брат и сестра, и једно с другим су у другом степену, спре
ше се са Маријом и Марком, који су једно другом прва братучеда, и једно с другим у чет
том степену свога рода.
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Такви бракови бијаху скла11а1111 11р11јс Свитка прсосвсштсног С11си1111ја патријарха и тада
окупљеног сабора. Након изложења Свитка бише забрањени, будући да оба рода чине шест
степена.

Радин

Михаил брат сестра

Јован прва братучеда

Од тазбине, тј. од пријатељства, седми степен се не забрањује, и не налажу се запрећења
на сједињене у браку.

Радин Склир

Роман (Михаил брат сестра Анаtарија брат сестра

Јован братучеда Павле Ана братучеда Марта

Јелисавета r;

Такође и у овом браку да се први брак остави нерастављен. Последњи да се растави, без
обзира на то што је седмог степена од тазбине. Будући да је Јелисавета Маријина унука,
нечисто је и срамно да се два прва братучеда брачно сједине са бабом и унуком, због за
кона који говори да треба гледати на оно што је по природи праведно и пристојно, и због
смијешања сродства. Јер ако се ово деси помијешаће се сроднички називи: Јелисавета ће
Марији истовремено бити и унука и јетрва, што је зло и неприлично. И ако се деси да оба
сажитељства имају цјецу, она ће по оцу бити друга братучеда, а по матерама ће се наћи у
сродству тетке и сестричине.

Н овај други брак је превише зао и не
законит, те ако на такав наиђеш распуштај
га. Како може не бити безаконо да Пе
тар, који је некада био муж Варвари и зет
Марији, распустивши се са супругом Вар
варом или смрћу (њеном) или разводом,
свеједно, сада буде муж ове Марте?

Нека се зна, да не могу узети пасторку
своје жене, ни своје снахе. Пасторка је, да
кле, кћи моје жене са другим мужем, као
и унука и праунука (њена), а снаха је жена
мога сина, и мога унука и праунука. Не
могу узети ни кћерку моје жене коју је она
родила након што се распустила од мене,
ни ташту своју, ни маћеху своју јер она има
чин моје матере. Нема начина ни да узмем
заручницу оца мога, или брата мога, иако
им (оне) нису биле жене: ова има чин моје
маћехе, она моје снахе.

Усвојени син чак и ако је својевластан,
не може ући у брак са бившом женом сво
га усвојиоца. Исто тако, ни усвојилац не
може узети жену свог усвојеника кога је
учинио својевласним. Иако се усвојење
разријешило, иако се и не дотиче његовог
рода: ова има чин маћехе, она чин снахе,
(пошто) некада би снаха усвојиоцу.

Оконча се, с Богом, подјела бракова на
допуштене и забрањене.

Радин ~~ Склир

Марија i" 1 •Михаил брат сестра Марија 11 Петар брат сестра 1

Јован прва братучеда Ана

Mapra друга братучеда Варвара
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1. питање: Из нашег манастира, бого
часне владике, много прије овога, наше
недостојанство послало је вашој светости
једног брата, како би питао за неке захтјеве
писмено у вези онога што нам је потреб
но. Он нам је, када се вратио, показао напо
мене које смо саставили за вашу светост, и
произашле одговоре на другој страни, што
је овдје написано:

Да не треба разрјешавати пост сриједом и
петком ако је спомен неког светог или неког
Апостола, него само на празнике Господње;
да монаси, којима је забрањено оно што је
свештено, не треба да улазе у свети олтар,
јер монах има чин чтеца; и да треба пости
ти предане постове, тј. сриједу и петак, и у
саму Педесетницу, и у дванаест дана, осим
Свијетле не.цјеље великих дана; 103 како не
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треба преклањаш кољена суботом II запе
маривати пост од почетка августа до пет
наестог његовог лана.

Због овога смо дошли у недоумицу: да
лн монах лаже, или сте можда вн начинили
грешку? Због тога и написасмо сада вашој
светости. како бисмо о овоме поузданије
сазнали,

О томе да (треба) разријешити пост у
сриједу 11 петак на празнике великих Апо
стола и нарочитих светитеља налазимо у
саборним уставима преподобног оца нашег
и наставника пустиње Саве, и у (уставу)
светог Јевтимија Великог, и у светог Тео
дора Студита, и у светог Атанасија који је
у Светог Гори, и у многих других великих
светитеља, што се није скрило од ваше све
тости. Такође. и у сву Педесетницу, и у 12
дана, 104 за које и велики Атанасије тако рече
у неком од својих списа, како монах или
презвитер не треба преступати Господњи
пост, тј. (пост) сриједе и петка, ако није
болешћу притиснут, осим Педесетнице и
светог Богојављења, тј. 12 дана.

Одговор: Поново ћемо исто казивати
о посту. Богопроповједници и Апостоли
напомињу да сваку сриједу и петак сваки
вјерник треба да пости, осим ако је неко
спријечен болешћу, а не рекоше да се у
ову или ону (недјељу) не пости. У (дане)
сјећања на светитеље не заповиједише да
се разрјешава пост, но да се уздржава од
посла.

2. питање: Монах нека не улази у свети
олтар осим ако је за то добио благослов од
епископа. Погледајмо 33. правило Шестог
светог сабора који је био у Трулској палати,. .КОЈе не допушта да поје или чита са амвона
неко ко није примио знамење!" од елиско-

па, ма 011 био II монах. Булућ и да не допуш
та да се ово чини, тим прије (нс допушта)
ни у свети олтар улазити.Такође и З}. и 15.

правило Лаодикијског сабора говоре о ово
ме, а друго 11 14. правило Другог Никејског
сабора говоре јасно о чтецима и монасима.

Одговор: Да неко без епископовог
рукоположења чита или поје са амвона,
свугдје је забрањено, а да монах улази у ол
тар само ради паљења свијеће или канди
ла, будући без осуде за било који гријех, не
сматрам даје прикладно забранити због ча
сти монашког образа.

3. питање: О преклањању кољена у су
боту или у недјељу Сабори који су били у
Никеји и Трулу заповиједише, а с њима и
Атанасије Велики овако рече: Да те нико
никако не превари дау недјељу и током Пе
десетнице преклањаш кољена. За суботу не
рекоше.

Одговор: То је исправно и истинито.
Ипак многи, будући да у суботу нема по
ста, ни кољена не преклањају.

4. питање: О посту августа мјесеца до
15. дана налазимо у Сабору сједињења који
је био у Константинграду у вези бракова, и
о томе никаквог помена више (нема).

У недоумици, молимода нам разријешите
тражено.

Одговор: Прије је у то вријеме био пост,
али он бијаше пренесен ради тога да не
падне заједно за незнабожачким постови
ма који су били у то вријеме. Ипак, многи
људијош увијек ради очишћења од болести
посте овај пост,

5. питање: Молимо да се уз то разријеши
и ово: свети Сабор који је био у Новој
Кесарији у деветом правилу, и Василије
Велики у његовој посланици Амфилохију

у трећем правилу, говоре, овај о презви
геру који сагријеши прије постављења,
:1 други о ђакону који паде у блуд након
тостављења. Ако се деси да неко много
или мало прије постављења сагријеши, и
10 постављењу исто учини, приличи ли да
1а ово буде довољно одступање од службе,
1 заједничарење у Светим Даровима и мо
титви?

Одговор: Прво правило светог Сабора
r Новој Кесарији разрјешава недоумице
зврставајући таквога с онима који се кају,
сао и треће правило Василија Великог које
-1е само да сврстава међу обичне, већ тражи
-1 доказ.

6. питање: Да ли се бјесомучни може
1ричешћивати Светим Даровима, јер све
ги Тимотеј, када су га о овоме питали,
::ж,ругачије одговара, а другачије пак свети
!\_постоли, као што другачије одговарају
>НИ који су били послије њих. Нека нам се
саже најбоље.

Одговор: flкo неко болује од црне пада
зице, па се због тога мисли да је бијесан,
-1е треба му бранити (Причешће). Ако је
геко заиста бјесомучан, не треба му давати
=:вете Дарове јер свјетлост нема никакву
rајед1-1ицу са тамом.

7. питање: Да ли приличи да оно што
;е приноси у цркву, као што су просфоре
1 вино, презвитери једу без страха и када
соће? И да ли их треба јести као обичан
сљеб, или са пажњом и страхом многим, и
10 мало? Ако их буде изобилно, шта треба
ла чине? Код нас често бивају велике про
зфоре и презвитери их раздјељују и дају
соме желе.

Одговор: Дијелови узнесене просфо
>е, тј. из којих је узет Агнец, не смију се

просто јести, већ у цркви док сва просфора
нс буде поједена. Преостале од њих треба
појести не мијешајући их са сиром, рибом
и млијеком него их засебно јести.

8. питање: flкo навечерје Господњег
празника падне у сриједу или у петак, да ли
треба разријешити пост, због вечери праз
ника?

Одговор: Ile треба.
9. питање: flкo је неко примио постриг

у Константинграду или другдје у свијету,
и тамо је дао обећања, па буде повријеђен
душевном повредом, и пожели да се удаљи
због (те) повреде, а игуман разумијевши
свеже га (запрећењем), шта да чини брат у
вези са повредом и везаности?

Одговор: Потребно је да тај каже игума
ну о повреди, и ако је од тога јавна невоља,
нека оде из манастира и у гору, и да се ни
како не брине о запрећењу.

10. питање: Неки игуман манасти
ра, будући на самрти, писмено постави
умјесто себе за игумана једног од братије,
и умирући заповиједи му да ако хтједне за
живота оставити игуманство, нека остане
без општења. И он (игуман) оде одавде (ка
Господу).

Онај, кратко управљајући и спознав
ши своју немоћ, одрече се иrуманства и
даде га другом. Шта треба чинити са том
заповијешћу?

Одговор: Запрећење је безумно, и због
тога нема снагу и тога се не треба држа
ти. Свезани ће се разријешити приступив
ши епископу и обавијестивши га о разлогу
своје немоћи.

11. питање: Неки други од браће што су
са нама, раније, боравећи у свијету, прима
ше исповијести многих, тј. духовну дјецу
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примаше 11а покајање, нако ништа није знао
о канонским заповијсстима. Презвитере и
монахе који су са женама сагријешили при
хватао јс, и друге тешке гријехе јс праштао
свима 1111шта нс чинећи, нити налажући
запрсћења. Када су сви ти умрли, он оде у
гору II поче божанствена правила испити
вати и читати, 11 схвати своју повреду и за
блуду.

Хтјели бисмо знати о томе, и шта треба
чинити у вези с тим?

Одговор: flкo једној души не може бити
једнако вриједан сав свијет, и онај који са
блазни једног од малих бива бачен у море,
много више (је крив) онај који многе душе
потопи у пропаст својим незнањем и обма
ном. Ипак, нека превише не очајава. Све
дане свога живота за своја умрла духовна
чеда нека молитве и мољења за кривицу
приноси Богу, и да моли Бога да му опро
сти то велико и тешко сагрешење.

12. питање: Презвитер који је извргнут
због гријеха, или је својом вољом на
пустио свештенство изобличен бивши
од своје савјести, да ли може говорити
,,Благословен Бог наш ... ", и "Боже укри
јепи нас и благослови нас... " и "Христос
истинити Бог наш ... ", или кадити кадио
ницом ако нема другог презвитера или
улазити и причешћивати се унутар светог
олтара?

Одговор: Никако, јер је уврштен међу
обичне људе.

ЈЗ. питање: Још молимо вашу светост
да ли приличи презвитеру који је вољно или
невољно оставио свештенство и жели да
живи у тиховању да прима духовну дјецу?

Одговор: ffкo вољно или невољно од
ступи од службе, како ће силом оне од чијег

јс удјсла и достојанства одступио, опет над
другима власт примити? И ако се приюю
нио тиховању, са љим војујуће и смућујуће
помисли не почивају. Основа тиховања јс
остављаље брига и тишина ума.

14. питање: Да ли неко ко није презви
тер треба да прихвата духовну дјецу?

Одговор: () овоме ћемо рећи да је
достојно прихватати духовну дјецу и ве
зивати их и разрјешавати онима који су
власт духовне благодати добили, а то су
прво епископи, и потом презвитери који
допуштење од епископа о овоме при
мише. И они који су најпоузданији, и у
расуђивању о исповјеђеном веома мудри,
јер исповиједање бива ради остављења
гријехова. Ономе коме није достојно
опраштати (гријехе), таквоме је узалудно
ИСПОВИЈедање.

Рече и Василије Велики у 51. глави монаш-
ких књига да је неопходност исповиједати
гријехе онима којима је повјерено вршење
тајни Божјих. Тако се, рече, у прошлости
обраћаше светима они који се кају. Пише
у Јеванђељу да исповиједаху гријехе своје
Јовану Крститељу.

15. питање: Шта је то устима оскрнави
ти се?

Одговор: То је неописиво и због тога
писмено не могу изложити, као ни Василије
Велики и други. Увидјеће ово онај који при
ма духовна чеда и расуђује.

16. питање: fl како говори свети Василије
у његовим малим запрећењима да буду без
благослова по мјери сагрешења?

Одговор: То је бити лишен благослова
. . .

КОЈИ се даје у цркви, ТЈ. антидор.
17. питање: Ономе коме је забрањено

причешће Светим Даровима, да ли му при-

личи јести приношену просфору, тј. анти
дор?

Одговор: [ lo ономе штоје записано у спи
сима Теодора Сикеота, то им је забрањено.

18. правило: Да ли од оних који нису ис
пунили вријеме покајања приличи примати
просфоре или друга приношења?

Одговор: Свети Оци о таквима ништа
не рекоше и не приличи нам отежавати им
бремена, поготово када канонско запрећење
послушно прихвате и испуњавају.

Ако се не покоре запрећењима, тада
будући да по сагрјешењу непокорност и
бестидност имају, ни просфору ни друго
приношење њихово нека се не прима док
се не повинују црквеном предању.

19. питање: Да ли треба Климентом на
писаних осам апостолских књига поштова
ти и чувати, као и житије светога Нифон
та?

Одговор: Не, будући даје на различитим
мјестима Жнтије светога Нифонта исква
рено. Не примисмо га јер не бијаше преда
но. Апостолске заповијести Климентом пи
сане треба читати, али не пред свима, ради
немоћи многих, тј. неразумјевања.

20. питање: Треба ли поступати по не
ким правилима Јована Посника?

Одговор: Ова су правила многима била
на погибељ због свога снисхођења. Они
који разумију шта је добро, и због њих
сагријешише, нека се исправе.

И ове црквене главе
благодаћу Христовом.

окончаше се

58. п е г а п в ь е
UДГ()fЈ()fИ Пf€БiН1Ж€НОГ
,ИИTfOП()ilHTfl никите

Иfi1Кi1И3СЕОГ Ilfl ПHTftlhfI KOJff
,И\" ~е пocтftfiliO епископ

KOIIOTflIIТИII ПМIФИ11ИЈСКН

Питање: .fiладико мој свети! Дјевојка
нека узе мужа кроз законити брак. Над
њима се молитве заручења савршише, и
бијаше вјенчање, а потом њен муж оде у
неку другу земљу, и тамо узе себи налож
ницу, по ријечима дјевојке. Ова је чекала
његов повратак три године, и сада тражи,
по нужди, да узме другог мужа. Због тога
тражим одговор од твоје светости.

Одговор: Онај од наложнице треба да
. .одступи, и да се не раздваја од жене своје,

али ни она не треба да улази у други брак.
По ријечи Апостола, слободна је кад умре
муж њен, а никако док је жив.

Питање: 'fпитаћу и сљедеће: Нека
. . .

дјевојка пошла Је за мужем, и изврше-
не су молитве заручења и вјенчања, без
(тјелесног) сједињења. Потом женик паде
са својом таштом, и бременитом је учини.
Тражим да се ово разријеши.

Одговор: О овом случају и раније сам
дао одговор твоме богољубљу, отписујући
на питање сестрићу твом Јовану. И сада,
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пр11м11вш11. одговоран 11а ово што ЈС
постављено: мужу јс лопуштсно да узме
своју жену. Ол таште нска ес удаљи због
зле наклоности, да 11с 611 од ње опет при
вучен бно.

Питање: Нска удова жена, родив

ш11 дијете. дође у дом једног презвитера
говорећи му: ..Твоје је дијете!" И дијете
остави у дому презвитера. Жени би допуш
тено да изјави о ствари, презвитер се одри
цаше, и она се колеба у изјави. Шта чини
ти када постоји колебање у изјави о дјелу?
Да се закуне жена, па да презвитер претрпи
штету по свој чин, упркос томе што неки
говоре да је она распуштеница? Нека се ово
разријеши заступништвом твојим. Писах
ти као слуга твој.

Одговор: Пресуде за гријех не доносе се
на основу клевета и оптужби, већ се о дј елу
јавља заклетвом потврђеним ријечима бес
прекорних свједока. Блуднице ниуколико
не треба слушати, но презвитера оставити
суду Божјем, а Он ће убрзо учинити осве
ту.

Питање: Владико мој свети, да ли при
личи да презвитер КОЈИ није схимник по
стриже другога и учини га великосхимни
ком, или не? Молим од вас разрјешење за
ово.

Одговор: Онај који нема нешто, то не
може ни другоме давати. Презвитер који
има мали образ, 105 како ће некоме дати ве
лики образ?

Питање: И о овоме молим разрјешење:
ако је мирски презвитер, живећи као
ожењен, а потом постао монах и велико
схимник, приличи ли да он служи? Или,
ако онај који није имао жену постане мо
нах, и потом презвитер, и потом се постри-

жс у велики образ, тј. у схиму, може ли 011

служити? Молим и за ово!
Одговор: 'f вези епископа изложено је

правило да, када узму на се свети монашки
образ, отада ис чине ништа епископско, већ
епископију напуштају, јер су својом вољом
уместо узвишености светитељства'" иза
брали образ смирења. За презвитере, ипак,
важи правило да служе у манастиру у коме
су пострижени, а другдје никако.

Питање: lfз све ово, питам и сљедеће:
Ако неки монах у презвитерском чину тре
ба отићи у друго мјесто, и тамо пострићи
у монаштво некога, да ли да с њим иду и
други монаси?

Одговор: Правило заповиједа да се нико
не постриже, нити извргне из пострига без
свједока, а треба ли да други монаси пра
те онога који иде некога пострићи, о томе
ништа, ни најмање није написано. Ипак, то
је неопходно учинити и повести друге, због
расправе која ће потом настати о томе да
лије постриг заиста обављен или није. Зна
мо за неке не из казивања, већ из властитог
искуства, како се постригоше па одрекоше
пострига, и живљаху као свјетовњаци и не
бијаше никога да их изобличи.

Питање: flкo се духовно чедо неког мо
наха жели пострићи, да ли приличи да при
ми постриг од другог монаха, без знања
свог духовног оца? И да ли је то неопходно
ако је презвитер који га постриже из друге
области?

Одговор: 1f правилима је установљено
вријеме за онога који се жели пострићи, и
по њему се обавља постриг. Није неопход
но да дође и његов духовни отац, па ни онда
када онај који врши постриг није из те об
ласти. Видимо да су и многи од светитеља

и у туђим земљама и ван својих области
примали свети образ, тс да ни са једним од
њих не бијаше духовни отац.

Питање: Јlеко, желећи да буде презви
тер, учини исповијест код свог духовног
оца о својим сагрјешењима, и потом његов
духовни отац дође и посвједочи да је његово
духовно чедо достојно да се постави за пре
звитера, што се и догоди. Након што прође

. . ..вријеме, онај КОЈИ Је рукоположен опет при-
ступи свом духовном оцу, говорећи: ,,Оче,
заборавих ти рећи и за друго сагријешење",
а оно му онемогућава да буде презвитер.
Питам и о овоме: треба ли он служити или
не?

Одговор: ()нај који је прећутао прегре
шење које му онемогућава (рукоположење),
па Је усљед тога постављен за презвитера,
након што се сазна за то нека се извргне, и
нека никакве користи нема од постављења
у незнању.

Питање: Нека удова жена има сестру
по имену Марија, која је родила два мушка
дјетета. (Удовица) је била кума приликом
крштења војнику Константину. Сада се
стра те удовице, Марија, покушава да узме
за једног од синова кћер Константинову.

Одговор: Не забрањује се Марији да
кћер Константина, кога је њена сестра при
мила на крштењу, уда за свога сина, и да
буде таква заједница.

Питање: Други неко, узе другу жену која
је већ имала мужа, и са њом изроди дијете
мушког пола. Она га добро васпита и научи
божанственим и свештеним књигама. Тра
жи тај младић да буде презвитер.

Одговор: Који је од двобрачних, или
тробрачних, или из многог брака рођен, ако
свој живот добро изабере, таквоме се не

брани да буде презвитер. Он се не осуђује
због родитеља.

Питање: 3сдан клирик, црквени
књигочувар, написана на хартији рјешења
моје Цркве преписа у тајности, друга
опет узе себи. Ово учини желећи се нека
ко окористити о моју Цркву. Каткад би ово
сагрешење некоме исповиједао, некад не.
Молим разрјешење за све ово, владико мој
свети, писменим рјешењем твоје светости.

Одговор: I\њигочувар и клирик твоје
Цркве, ако је у повјерењу пред неким
исповиједио да је узео рјешења цркве
на, а друга преписао, требало је његову
исповијест утврдити писмено, или ријечима
свједока који су то слушали, па би био
принуђен да врати оно о чему је сам про
тив себе свједочио. Ако овако буде, и ако не
буде, будући да ће недуго по Пасхи сва браћа
и епископи моји доћи у Ираклију што због
одржавања прописаног годишњег сабора,
што због избора епископа за обудовјеле
Цркве, нека дође и твој књигочувар па нека
буде изложено на вицјело што се има про
тив њега, и нека сви просуде шта је чинити.
Ипак, боље му је да сам од себе теби врати
хартије са исписаним одлукама, и задобије
милост, него ли да, дошавши пред сав са
бор, буде пред свима посрамљен, и прет
рпи штету по свој чин. Види се са њим, и
човјекољубиво још учини што се може, да
се избави од бешчашћа које му предстоји.
Ако неће то да учини, нека дође са тобом,
па да заповијеђено буде по свештеним пра
вилима.

Окончаше се у Господу одговори пребла
женог митрополита Никите Ираклијског.
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59. ПOГ,1flf1Љf:

IIЗiIOII\GЊG, ТЈ. ГЮДСЈ6Ћr1Њ6,
llr11Jf:>KR6IIO (~;mдHrheњe КОЈВ

ае БНiЮ ПГll К{ШGПIНТШN 11 ћ~-
11ШIIУ, J6ДHIIЛI l\{IO JJfff\f'J\fЋHiИ,
Дf\TIIiИ l\110 Tf1Д.if ПOЧrIGTEOJL1-
IIIIiИ Д(IOT()Jf1HGTBOiИ OIJfl IJflfff

/
Господ наш Исус Христос и Бог, Својим

ученицима и апостолима, и онима КОЈИ
након њих бише достојни насљеђа Његовог,
остави неки посебан удио и мир. Ово
познање дарује Својима, које јек Себи при
мио, да свезом мира зближени, не разоре ду
ховнојединство. Најприје намје Сам Својим
примјером показао да има наклоност према
свијету, ради когаје Он, будући узвишенији
од сваке висине, сишао ка нашој низини. И

. .Сједини се с тијелом и крвљу као и наша што
је, да би нас, који смо се одијелили једни од
других, у заједницу устројио. Потом, онима
наученим Његовој науци, остави у насљеђе
да се смиравају једни пред другим. И не
само то, већ и да друге у мир уводе, повеза

ни једни с другима. Но, такво стање ствари
од искона до данас не престаје узнемира

вати злоба лукавога, смућујући свештену

пуноћу Цркве, устајући сад с овом, сад с

оном оптужбом. Ал11, такав јс 011, 1 lоси
пац мира. Христос Бог наш Који јс рскао да
врата пакла неће падвладати Цркву Његову.
Увијек искушеља окреће на главу лукавог,
чувајући мир Цркве нсповријеђен. Тако
овај Мир наш, Христос Бог, Отац, и
Архијереј, и Пастир истинити, светим че
дима Цркве, пречисте невјесте Његове,
која су се раздвојила једно од другога,
Својим промислом и благодаћу начини
им заједницу, и опет их уведе мајци у пре
чиста њедра, дајући јој да се радује због
окупљања чеда, да од себе једним устима и
једним срцем узносе славни принос. И нека
сви они који се не приклонише ђаволској
вољи, већ поштују заповијест Носиоца
мира, благодарење приносе.

У љетима која услиједише искушења на
која указасмо збиваше се, и за сваки покрет
зла, премудри црквени стројитељи изнала
зили су лијек. Сада, када се деси смутња у
Цркви по питању брака, будући да брак није
слободан од порока, да би то зауставили
Свети Оци Цркве дадоше одлуку на знање.
Тако, нема више разлога да се ово дешава,
ни сада нити касније, и они којима је овла
дала саблазан могу се избавити, уколико
бестидност и пожуду не заволише умјесто

мира Христова. Како је пропао изговор из
кога израстоше саблазни, за оне који љубе

мир нема никаквог изговора који им брани
да се примире, јер код сваке ствари бива

то да, када се прогна греховни узрок злих
догађаја, она долази у стари, добар поредак.

Тако и тијелу, када га болест снађе, чим њен
узрок оде - здравље дође; и море, које се

узбурка од силних вјетрова, када бура пре

стане све се оконча у тишини. Сабравши се

заједно због овога архиепископи и презви-

тери који, нс као да остављајући себе, дру
гима заволише да угоде, но посвјсдочишс
да црквени мир поштују више од мете
жа. Будући да због ствари везаних за брак
искушеља насташе, ове и треба очистити и
утврдити.

Нека нико од сада ради тих у живот
парохија или Цркве смутњу не уноси, нити
оне који су такав живот изабрали да осуђује
и у очајање доводи. А надаље забрањујемо,
општом вољом и судом, од текуће годи
не, тј. шест тисућа четири стотине дваде
сет осме, юк осмог индикта, да се нико не
осмјели на четврти брак, јер је он сасвим
одбачен. Ако неко изволи да започне такав
саживот, биће лишен сваког црквеног збо
ра, и стран свему што је у светој Цркви,
све док пребива у таквом саживоту. Ово је
било угодно и Светим Оцима, који су били
прије нас, а ми објављујући одобравање,
оно што је страно хришћанском живљењу
одбацујемо.

Као што смо то учинили за четврти брак,
да на исти начин и за друге бракове благо
образно установимо, па нека хришћански
живот не буде извор ничег недостојног.
Заповиједамо у вези с трећим браком да се
не склапа тек тако ни обично, јер њега Оци
допустише као нечистоту. И још, тада ствар
не бијаше као сада бестидно ни широко
распрострањена, већ као нека нечистоћа

која, павши на земљу, у углу лежи презрена

од многих; сада, како дрскост нађе мјеста
себи, посматра се као да ту нема ниш

та стидно ни нечисто, будући да се тога

појави мноштво. Добро и пожељно бијаше

очистити ово, као што нечистоћу, не у угао

остављену, но раширену по кући, никако

нећемо допустити, већ је чистимо и такву

гнусобу избацујемо.
Приклањајући се и човјечијој немоћи,

а бринући се и за благообразност
хришћанског живота, о тробрачнима ово
заповиједамо да се пази: Ако неко има 40
година, па ес ни природе не стиди, нити
се за хришћански и пристојан живот ста
ра, већ је љубитељ једино страсне похо
те, свезавши се трећим браком нека се са
сваком сигурношћу и тачношћу 5 година
не причести Светим Причешћем, и никако
да му се скрати вријеме. Онај који послије
40. године постане нечистота Христове
Цркве, и назива се "похотљивац", какво ће
дати увјерење о своме живљењу? Њима ће
вријеме за причешћивање Светим Дарови
ма бити скраћено, али и по удостојавању
Светог Причешћа неће му бити дозвољено

. .
да се причести у друго вријеме до Једино на
спасоносно Васкрсење Христа Бога наше
га, ради очишћења уколико је могуће због
уздржања које му претходи.

Ово рекосмо за случај када нема дјеце из
претходних бракова, док ономе који након
четрдесете године одлучи да узме трећу
жену, а има дјецу, није дозвољен трећи
брак. Веома је неправедно овим дарова
ти похоту која паде у невријеме. О дјеци

из првих бракова не промишља, ни шта
је корисно за њих, шта их неће жалости

ти и смућивати, а и поред многог рађања
дјеце колико је могао узнати о људском

животу? И ако неко 30 година има, и има

дјецу из претходног брака, па се сједини с

трећом женом, ни овоме није допуштено

да четврте године заједницу има са Светим

Даровима, будући да је јасно како ничим

другим није покренут да уђе у такав брак

осим неуздржаношћу, и тиме што је роб
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тјелссне похоте. И након задобијања
Причешћа Светим Тајнама. нека се само
трн пута у току годинс наслађује Божап
ствсним Даровима: пр1111 пут на спасонос-
1ю Васкрсеље Христа Бога нашега, други
(пут) 11а Успење Пресвете Владичице наше
Богородице, 11 трећи на дан Рођења Христа
и Бога нашега, будући да прије тих празни
ка бива пост и корист која јс од њега.

Ако дјеце не бијаше онда, будући да жеља
за рађањем дјеце није без помиловања, овај
брак ес удостојава милости, и од искона до
сада само запрећењем се лијечи.

Ово бијаше за трећи брак, но ни дру
п,, ни први, без устројства нећемо оста
вити, већ и за њих заповиједам да се тако
склапају, да немају никаквог лукавог по
вода, или од отимања, или од претходног
тајног сједињења, већ законито и чистећи се
од таквих прљавштина и блудне нечистоте.
Ако неко наведени закон презре и ка првом
или другом брачном сједињењу приступи,
њега чиста Христова Црква, која никаквог
порока или прљавштине нема, подвргава
спасоносним исправљањима, и неће прими
ти Божанствене Тајне прије него засигурно
испуни вријеме заповијеђено за блуднике,
осим у случају да је нужда због одласка из
овог живота, а то значи док се не испуни
седма година. Презвитер који се дрзне да
прекрши озакоњену заповијест и некога
од ових удостоји Божанственог Причешћа,
примиће штету по свој чин, Јасно је да
ће онај који је против заповијести закона
удостојен Божанског заједничарења поно
во ван општења стајати до окончања седме
године.

Ово бијаше објављено као што је раније
начињено од царујућих, сада Оца и Сина и

петог Духа благовољсгьсм и благодаћу, и
молитвама Пречисте Богоматере, и великог
Архистратига.

ве оне свештенике и монахе који се
прије 60 година због објављеног разлога
11 изговора отргоше, тихо царство побож
них наших царева Василија и Констан
тина сабра и сједини, и начини једну Са
борну и Апостолску Цркву. Због тога је
обавеза проповиједати и величати такво
богољубиво и уважавања достојно дјело
оних КОЈИ га испунише.

Оконча се у Христу и ово подсјећање на
сЈедињење.

60. пс га в в ь е
БBGJ6Дfl ОТКfИВ.ВЊ~4

GS6TOГ ДИЈflДОХИ
П() ПИТЮЬИiИИ И ОДГОВ.()fИlИИ

Питање: Зашто си сада тако задивљен
пустињом, реци ми, молим те? - ноћу,
пребивајући у тишини душе моје, упитах
премудрога Јована који као да је дошао. О,

многохвални и мајко Црквама, зашто се, у
старини, тако дивљем и неприступачном
мјесту прилијепи? Или шта то глас без
душне пустиње, којим ес наслађује слух
човјечји, тако слатко клицаше?

А онај, приступивши ми, бесјеђаше
ријечи.

Одговор: О, како - рече - могу говори
ти теби, ја који сам изван тог трулежног
вијека, теби који у њему још пребиваш до
кле то Бог хоће, о друже?

Питање: iИожеш - рекох - дивни, ако
хоћеш, објавити ми љубав твоје мудрости
на ријечи питања. И, ако хоћеш, бесједећи
с тобом достићи ћу у само то мјесто ријечи,
како би ти поучавао, а ја ћу учити.

Ради чега је твом разуму и живљењу
пустиња постала тако слатка, храбри, да си
град добродјетељи тамо саздао?

"l,..,Одговор: f \ивљења су чистог траг -
рече - мириси пустиње, измјена градских
обичаја, тамо је достојанствено весеље ис
тинског тиховања. И ради тога, разбијајући
тамо буру људских помисли, силом трпљења
пребивах у духу, глас очекујући, глас Онога
кога си поменуо ...

Питање: Истина. А какво је, дакле, изо
бражење глас, још и то од тебе хоћу дозна
ти?

Одговор: Израиљском-рече-бесјеђаше
безумљу. Будући да они, као неразумни, пред
Господом зачепише уши своје, одбацујући
глас разума Вишњега, звјеролике народе
из пустињских мјеста призивах да се срет
ну са његовом вјером, јавном проповиједи
представљајући виђење.

Питање: .Вјерујем. Но, како онога кога
не знаде препознаваше, реци ми?

Одговор: 1f виду човјека видјех силу

Божју.
Питање: ;Ја се и смјелости твојој зади

вих, предивни.
Одговор: l)аквој? - рече.
Питање: Што ти, човјек будући, крсти

Сина Божјег!
Одговор: Послушањем смјелост изли-

јечих. Нема ништа смиреније од
послушања.

Питање: Тачно. Из срца скрушена заис
та се послушање рађа.

Одговор: Права рече.
Питање: Ја опет рекох: Како си препо

знао блаженство Светога Духа, Који у так
вом виду слети с Небеса на Господа? Ти
посвједочи да си Га видио у облику голу
ба.

Одговор: Пеки вјетрови радости - рече
- најављиваху Његов неизрециви долазак,
и глас који им посљедова сишавши с Не
беса, који као прстом показа Сина од Духа
Светога'?" посвједочена, јасно ми показа
бесконачност тог голуба.

Питање: Довољно је - рекох. Бијаше ли
то изречени глас Самога Оца, или неких си
ла 110 које испред Лица Божјег узвикнуше?

Одговор: Gамога Оца.
Питање: fl како - рекох - реци ми, има

ше потребу за чулним гласом Онај Који је у
бестјелесној и невидљивој природи?

Одговор: Не јавља Божанство ријеч не
чим попут говорног органа, већ када жели
да се чује савјет Његов, савјет као глас јавља
онима који су побуђени Божјим дејством.
Они, за које Он жели да чују, они чују. Ако
негдје буду заједно они који треба да чују,
и они недостојни тог слушања, (последњи)
неће чути. Тако и бијаше да се само на
том једном мјесту, на коме се Господ крсти,
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бијаше чуо тас. Да 1111јс овако. сав свијет би
чуо глас којн са толике в11с1111с лођс, чак и
;щ јс бно анђелски глас. Ономе ко жели на
учити, ово јс могуће нз Јсвапђсља, тачније
нз онога које јс од божанственог Марка. Он
помиње глас којн на гори с111Је када се Господ
преобрази. говорећи: ,,И би облак који нх
осјени. 11 611 глас из облака који говори: Ово
је 0111 мој љубљени, Њега послушајте."

Питање: Право учиш - рекох. А то, што
ес у виђењу јавља Свети и Животворни
Дух, како треба разумјети? Он је вјечан и
нспромјењив, као што рече. Ко зна каква је
блажена природа?

Одговор: 6во - рече - тамо се због гласа
Очевог дивите виђењу. Није се невидљива
и непромјењива природа Духа Светога
промијенила у вид голуба, како би се Он
. . . .
Јавио како хтједе, но они КОЈИ су удостојени
видјеше ову Красоту у којој Божанстве-
ни Дух. силазећи с Небеса, зажели да се
јави човјеку. Ономе који је видио јавило се
изображење хтјења, а није она неизрецива
и несхватљива природа оно што неко, у том
смиреном обличју, као тајно изображење
могаше ви.цјети. На овај начин - виђењем
обличја - и пророци видјеше Бога, јер се не
претвараше Он сам у лик јављајући им се,
но они као у обличју славе гледаху безоб-

. .
личног, КОЈИ им се хтјењем, а не природом,
показа у обличју. Јер дејство хтјења се као
обличје славе њимајасно у виђењујављаше,

. . .
ради онога КОЈИ им се у виду савјета хтједе
Јавити.

Питање: Како ће се, дакле, у нетрулеж
ном вијеку Бог јавити човјеку?

Одговор: Нетрулежност тијела - рече
. . .

- према ИСТИНИТОЈ ријечи, чини да ЧОВЈеК
буде близу Бога. Тако ће се и тада Бог

Јав11п1 11ООЈС1<у, као што ћс, 011ст, човјек
моћи видјсти Бога.

[:) .Питање: скох: Неће ли ес, опет, јавити
у обличју?

Одговор: IJc - рече - већ у сили Божан
ствене славе. Они који ће бити удостојени
овога биће свагда у Божјој Свјетлости,
увијек се у слави наслађујући љубављу, док
ће их обасјавати Божаствена Свјетлост Бо
жанствене славе на начин који је немогуће
разумјети. На начин на који се Бог смјешта
гцје жели, остајући несмјестив, тако се и
види тамо гдје зажели, остајући невидљив.

Питање: Шта треба подразумијевати
под силом Божјом'!

Одговор: Доброту - рече - невидљиву,
само у слави познавану.

Питање: По мени - рекох - људи славу
поимају као неко предивно лице.

Одговор: Не мисли тако - рече. Да је до
брота оне бестјелесне и блажене природе
изнад виђења, увјерени смо због њене ве-

. .
лике чистоте, одакле и оно што се ЈОШ пије
десило једино Бог види као да (већ) јесте.
Ако би у неком изображењу била она неиз
рецива природа, она не би оно што још није
било гледала као да (већ) јесте.

Питање: Како кажеш?

Одговор: Као што онај који је сасвим у
неком подобију, никако не може предвидј ети
оно што ће се говорити или збити, будући
да је сасвим у подобију природе, тако је и
ако сву своју природу као лице има. Тако и

наш ум неким оком изобилно осматра, али
ништа од онога што ће бити не може да зна

ни по разлучењу душе од тијела, када ће,
вјерује се, бити сав као неко око. Исто тре

ба мислити и о небеским силама, чији се
изглед заиста држи за сву природу.

Питаље: Зашто, дакле, нски сматрају
да су и небеске силе и душе изнад (домета)
вида?

Одговор: Дале1<0 - рече - њихове мисли
стижу! Будући да ни анђеле ни душе није
могуће видјети, исповиједају да их треба
сматрати за бића без обличја.

Треба знати да доброта њиховог ума и
појава имају неко обличје, као што постоји
облик красоте њиховог разума и добро
те. Због овога, када душа мисли о до
бру, свијетла је и прозрачна; када мисли
зло, тамна је и ружна. Као што се сјенке,
ухваћене од очне зјенице због њене велике
и оштре јасноће, а то чуло приличи звати
силом вида (пожељно је преко откривеног
примјера, колико је могуће, говорити о не
откривеном виђењу), јављају као слике тог
дејства, такође и ако ум, према својој накло
ности, ухвати похотну помисао, она (поми
сао) бива као слика душевног дејства, што
се збива због њене велике осјетљивости.
Код бестјелесних природа, ако има дејства,
оно бива због велике осјетљивости природе,
било да се догоди да се она прикључи сла
ви, било страсти. Ово се односи и на анђеле
који одступише. Докле мислише долич
но анђелима, та красота мисли бијаше им

узрок обличја славе; када занемарише
богољубиве мисли, њихово безумље пре
твори се у обличје срама.

Питање: Не треба ли, слично дебљини

нашег тијела, говорити и за душе и анђеле,
бића бестјелесна и невидљива, јер се не

показују упоредиви са безмјерном чисто
том Божанствене природе?

Одговор: Gвако стварање завршава се

настанком обличја - рече. Увијек постојеће,

које није створено - а вјерује се да је

одувијек само Доброта - изнад је обличја.
Није од стварања завршена, но од Онога
Који јој је дао постојање, од Натприродне
природе.

Питање: Хтио бих да још о томе знам -
рекох. Кажи ми због чега, говорећи о Богу,
помињемо Доброту, а образ не помињемо?
У образу је и Доброта веома дивна.

Одговор: Зато што је Доброта Божја сла
ва суштине Божје.

Питање: lПта ако каже неко оно што
изговори појац Давид: Ја ћу се правдом
јавити лицу Твоме, наситићу се када ми се
јави слава Твоја?

Одговор: Ово бијаше речено од пророка
не као да је Божанствена природа у неком
лицу или изображењу, но у обличју и сла
ви Сина нам се невидљиви Отац јавио. Због
тога и благовали Бог да Ријеч Његова дође
међу људе у тјелесном обличју, остајући (а
како, не зна се) у Својој свесилној слави,
како би човјек гледајући на густину обличја
Његовог славног тијела (образ види образ)
након очишћења васкрсењем могао ви.цјети
Доброту као Божју. Тако ће се и Отац, тајно
. .
Јављеним начином, Јавити праведнима, на
начин на који се сада јавља анђелима, док
се Син јасно јави тијелом. Лијепо је, заиста,

. . . .
да онај КОЈИ жели у вијекове царевати увиЈек
види свога кнеза, што би било немогуће да

Својим очовјечењем Бог Ријеч није дошао
у обличју.

Питање: .В.јерно и по разуму - рекох -

научио си ме, Ријечи, Јованов ми лик увијек
показујући. Окончај с осталим - рекох - и
о анђелима, молим те, дај ми слово виђења:

сматрам да су као што ће бити душе по

васкрсењу тијела?

Одговор: За шта питаш? - рече.
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Питаље: Да т, ан1ЈСЛЈ1 опажају чулима,
IIЛII нс?

Одговор: f /ремаум1юј ријсчи+рсчс+опи
бијаху у некој подијсљсности у чулима. пре

,ш својсвласној ријечи. Тако II неки од њих

служећи страсти, падоше. Они који се од
славословља Божанског и славног Духа нс
окренуше ка одступништву, неповријеђени
се сачуваше у бестрашћу, (и) изнад су и
чула. У сладости су некој непромјељиве
славе. тако да су им и схватања о свему до
лична томе. Не само да виде добро, које је
слично њима, но и не знају за оно што је
томе противно, за шта се надамо да ће бити
и праведнима о Васкрсењу мртвих, када од
њих у савршеној покорности буде прине
сен њихов својевласни плод Богу.

Питање: Право - рекох. Да ли оне свете
небеске силе гласом појање врше, или неким
умним видом, како се неки домишљају?

Одговор: Гласом - рече. Ако се за њих
свједочи да су пламен огњени, како Писма
објављују, јасно је да они преславним гла
сом поју Бога. Тако су и многи свети много
пута слушали њихов глас у виђењима, као
што Писма јављају.

Питање: Јасно је- рекох. Но све до сад
неки говоре да, као што (се сматра) о Бо
жанственом гласу, по преданој ријечи, дуж
ни смо сматрати и о ријечи анђелског гла
са.

Одговор: Бог - рече - будући да све
може, због тога и пошто говори када хоће,
показује се остајући над њима, јер је једини
Он нетваран. Анђелима ово није могуће чи
нити. Када ни они не би говорили као што
говоре, могли би се показивати када зажеле,
могли би и ако хоће да стварају из небића!

Питање: Веома добро. А како о души
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- рекох - када се раздвоји од тијела треба
мислити?

Одговор: Тврдим да душа - рече -
одвојивши се од тијела, све док васкрсењем
не прими тијело поново, у одређеном смис
лу ријечи поје Богу, будући да је у тијелу
потпуно усвојила шта говорити. Анђели
пак, будући да су у некаквој простој и
гласољубивој природи створени, непреста
ним оглашавањем - како разумјесмо - поју,
не као неким тјелесним органом јављајући,
но само то кретање, као непрестано, узрокје
некога гласа који чудесно има. Јер, њихова
ваздушаста природа која веома љуби пјесму
непрестано их подстиче да гласно кличу.

Питање: Јасно. На који начин - ре
кох - треба разумјети како се при виђењу
мијењају када бивају послани од Бога ка
некоме од светих?

Одговор: Vrpaнo је слуху питање, па
због тога и одговор лута. Ипак, приличи
сматрати да замисливши онај образ који им
је заповијеђен, спремно у то виђење улазе,
што је лако за њихову природу која у покор
ности служи хтјењу, која (природа) због ве
лике рјеткоће постаје густа. Као згуснувши
се, силом хтјења, из тајног у јавно, неоме
тано виђење остварују, и у обличју у коме
желе, како рекох, да се јаве чистој души.
Само чисте душе могу видјети духовни об
лик умног виђења. Ако се код онога који
је призван за виђење не нађе љубави пре
ма Ономе Који виђење створи, никако се не
може десити општење анђела са човјеком.
Виђење, тако, захтијева чулни глас, па се
обличје виђења због наведеног разлога
уподобљава гласу, како ми се чини.

Питање: fазумљиво. И још те - рекох
- молим, кажи ми, о Ријечи учитељу, прије

него што настане дан, јер знам да hеш кад
он дође одмах одступити. Нс подносиш
да душа чека пред тобом на одговор. Оно
што бих те још, у час одступања од обра
за (земаљског) живљења, питао: анђели од
Бога послати на земљу, за оно вријеме које
буду у свијету, не напуштају ли небеска
обиталишта?

Одговор: Немогуће је - рече - у оно
вријеме у које су у свијету да буду на
исти начин и у висини на Небесима. Ово
је својство Једино Бога Ријечи Који се
очовјечио, који се и овдје на земљи јавио
не као привиђење, и Небеса није напустио,
већ све држи због безграничности своје Бо
жанске природе. Треба знати да било гдје
да су све те анђелске силе, виде и све не
беске ствари и оне на земљи, као да отуда с
њима бораве. Прозрачност њихове приро
де, и то што свуда имају обличје, а прије
свега благодат Светога Духа, чини да они
све виде. Једини Бог и оно што ће тек бити
види као блиско, као Онај Којије изнад све
га. Не само оно што јесте, већ и оно што тек
треба да буде види као да је већ било, сла
вом коју је имао прије свега. Тако, једино
Он и помисли срца зна.

Питање: Душа - рекох - разлучивши
се од тијела, не гледа ли, сходно ријечима
изговореним о анђелима, не само предио
бестјелесних, већ такође и све оно што је у
свијету?

Одговор: Никако - рече. Они (анђели),
будући да у једнострукој, тј. једној простој
природи бише створени, не само да могу
ви.цјети оно што је на (неком) мјесту, већ
и оно што је изнад мјеста могу сасвим
ви.цјети. Својство је прозрачне приро
де да је невидљива за оне грубље приро-

дс, а она све такве природе види. Душа,
откако се одвоји од тијела, не може више
видјети оне који су на (неком) мјесту. Јер
дух, рече, прође у њему, и неће га више
бити, и не зна више своје мјесто. Пошто у
мјесту бива због сједињености са тијелом,
кад буде принуђена да се раздвоји, ота
да не види оно што је видјела са тијелом,
јер човјек у сједињености чини цјелину,
а анђели у једноставности природе, тј.
једнострукости.

Gамо ово, или и нешто друго, казав
ши ми Јованову мудрост, откри Ријеч,
многовјенчани и свјетлоносни Цар! Кад
наста дан, ишчезе, поново ме остављајући
жедног његовог друштва.

Крај, у Господу, Откривења светог
Дијадоха .

•
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61. 110Гili16Љ6

G6GTOГ 6ШIФf1ШIЗi1,
f.lfXJШПIICKOЉi KIIПf1fGI\OГ

ГT{W11\0HGTf1HTIIJ6, О J6f6GИ1Иi1
;юrссн ко:ЈС Cl." illf1JK6 11 ПР[Ш Ofi'11/IJII

CGIIX ;Jef'CC/1 С\" Gf!PfblPCTRO, СЮIТСТШ),
36,1111/CTftO 11 ~Ј\"Де3СТGО. од OGIIX СfШ ДР\Те

113PflCTOIIIO.

1. 6.арварство је јерес која се од свог по
станка задржала десет нараштаја, од Ада
мових дана до Ноја. Варварством је названа
јер су људи тог времена живјели немајући
никаквог владара, но свако живљаше за
себе, и свако бијаше закон себи према

, .
прохтјевима своје воље.

2. Gкитство је било од дана Нојевих и
касније, до изградње куле и града Вавило
на. и још мало година послије прављења
куле, тј. до Фалека и Рагава. Они који су
отишли у европску земљу прикључили су
се скитским предјелима и тамошњем наро
ду од времена Тарина, од кога настадоше и
Трачани, и касније.

3. Јешнство је почело идолослужењем
у вријеме Серуха, и како су живјели
приклањаху се сваки некаквом демонизму,
па то уводише и у живот, и у обичаје, и у
звања. Почеше да праве идоле, и људи им
се прикључиваху. И богове правише и, у по-
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четку, исцртавали су их бојама, и изобража
вали владаре, или магове, или врачеве, или
неке који у животу учинише нешто достојно
помена, храброшћу или тјелесном снагом.
Потом су, од времена Таре, оца Авраамовог,
и од дрвета или камена, почели правити
кипове. Уведоше обману идолослужења,
и поштоваше изображења својих предака
који умријеше, и правише (ликове) оних
који су прије њих умрли. Најприје су ово
чинили вајарском умјетношћу, а затим сва
ком вјештином: зидари камен извајавши,
тј. исклесавши, они што обрађују сребро и
злато од својих ствари, тј. од злата и сребра
их правише, а такође и дрводјеље и други
за њима.

Египћани са Вавилоњанима, Фригијци
и Арабљани и Феничани бијаху први
учитељи ове јереси, прављењем кипова
и (савршавањем) тајни, Од њих ово прво
пређе међу Јелине у вријеме Кекропа и
оних послије њега. Доста касније, за богове
су проглашени Хронос, Ареј, Дија и Апо
лон.

Јелини су названи по Јелину, неком
човјеку који је живио у Јелади. По други
ма, названи су по маслинама које су расле
у Атини, Њима старјешине бише Јоњани,
као што се поуздано зна, (постали су) од
Јована, неког мужа од оних који су зида
ли кулу када су се сви језици раздијелили,
због чега се и меропи сви назваше, због
раздјељења111 говора,

Касније, у прво вријеме, јелинства пре
расте у јерес, односно питагорејце, стоике,
платоничаре, епикурејце и остале.

Образ побожности бијаше истовреме
но код (свих) оних који су живјели по при
родном закону, издвојени у свим народима,

од постанка свијета до тада, пребивајући
усред варвара, и скита, и јелина, док не на
стаде Авраамово богопоштовање.

4. llослије ових настаде јудејство од
Авраамовог времена, које је уобличено
обрезањем и од Мојсија, који је седми по
Аврааму, преко записаног Закона од Бога
даног, а од Јуде, четвртога сина Јаковљевог
који је назван Израиљ, и пророка Давида
који је царевао и који је од кољена тога Јуде,
наслијеђено је пуно име јудејско.

О врстама ове четири јереси говори апо
стол: У Христу Исусу нема 1-1и варвара,
ни Скита, ,,и Јелина, ,ш Јудејца, 110 нова
твар.

fл3л111,L лнl>\{ ЈЛ1t1t\:1"1л, JfpLc11л,a
s. Пuтагор~јци који су прелаэници"? (уче)

о јединству' 13 и промислу, и забрањивали су
приношење жртава такозваним боговима.
Питагора је учио о томе да се не окуша оно
што има душу, тј. да не треба јести месо,
и да се уздржава од вина, Учио је да је од
мјесеца и изнад њега све бесмртно, а да је
ниже смртно. Говорио је о преласку душе
из тијела у тијело, (чак) и четвороножних
животиња и морских звијери, заповиједао
да се уче ћутању на пет година. На крају
себе богом назва.

6. Платонuчари су говорили да постоје
Бог, твар и облик; да је свијет створен и
трулежан. Тврдили су да душа није рођена,
да је бесмртна и божанствена, те да има три
дијела: разумни, јаросни и вољни. Жене би
требало свима да буду заједничке, те да ни
један нема своју супругу, него да се свако
сједињује с оном која исто то жели. Говори
ли су, такође, о преласку душа у тијела чак
и четвороножних животиња. Поред ово
га, учили су да многи богови происходе од

једнога (бога).
1. (~тоици уче да је све тијело, и овај

чулни свијет називају Богом. Неки (међу
њима) тврдили су да Бог своју природу има
из огњене суштине. Поред тога, они говоре
да је Бог ум, и душа свему што постоји на
небу и земљи. Тијело му је све, као што ре
кох, а очима свјетила назваше, тј. сунце и
мјесец, Учили су да тијело пропада, а да се
душе пресељавају из тијела у тијело.

8. tJnul(ypejцu говорише о неразцјељивим
тијелима, која се не могу пресјећи. Уста
новише да је почетак свему једнаког
достојанства и непознат. Учили су даје циљ
блаженства задовољство, те да нити Бог,
нити промисао не управљају стварима.

Gt1Л\t1p]atlC'IЋO

9. Gамарјанство наста од Јудејаца прије
. . .него што се створила Јелинска јерес и прије

него што се уобличило њено учење. По на
станку јелинске јереси, међу Јудејцима му
је зачетак у времену Навуходоносора и
јудејског ропства. Асирци, досељавањем у
Јудеју, прихватају Мојсијево Петокњижје
које им је послао њихов цар из Вавилона са
свештеником по имену Јездра. У свему су
били попут Јудејаца, осим што су се гнуша
ли незнабожаца и избјегавали су додир са
њима. Осим тога, одбацивали су васкрсење
мртвих и остала пророштва која су била
послије Мојсија.

Чггнри су сАмдрЈАНСКА ндролА:
1. Гортини који, у поређењу са јевусеји

ма, у друго вријеме празнују празнике.
2. Јевусеји због тог разлога, празновања

празника, разликују се од rортина.
3. 6сини, не противе се ни једнима ни

другима, празнују (празнике) са онима са
којима се затекну, не разликујући се.
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4. i(ocm111111, народи који живе попут
Самарјана, прихватају обрезање, и суботу,
и Мојсијевих Пст књига. Строжије од дру
гих пазе на то да не једу 0110 што има душу,
тј. месо. Такође и у осталом, и у посту често
бивају. Међу њима постоји и дјевственост
а неки од њих се уздржавају. Поједини
вјерују II у васкрсење мртвих што је страно
Самарјанима.

ЈуЛ(ЈСIШХ СfЛЛЈ\\ JfPfCII
1. Књижевници, који су били законици

11 сљедбеници предања које је од њихових
стараца. Ревносно су чували обреде којима
се нису научили из Закона, него су их, сами
за себе. устројили и поштовали их као
оправдане законодавством.

2. Фарисеји, звани одвојени, КОЈИ

најстрожији живот живе, тј. уздржљив,
и узвишенији од других. Они, као и
књижевници, вјерују у васкрсење мртвих,
и у анђеле, и у Духа Светог да је твореви
на. Воде другачији живот, и једно вријеме
проводе у уздржању и дјевсгвености. Посте
два пута. Суботом чисте котлове, и тањире,
и чаше, и стакленице. Као и књижевници,
дају десетак и првенце, често чине молитве
и образ својевољне службе имају у одјећи.
Носе ризе и плаштове широких скутова,
што је знамење високородности, и поста
ву на ризама, као и некакве прапорце на
крајевима одјеће. Таква су им била знамења
у времену уздржања. Они су увели учење о
рођењу и судбини.

3. Садукеји, који се још називају пра
ведни, бјеху од рода самарјанског, а уједно

од свештеника по имену Садок. Одбацују

васкрсење мртвих, и не прихватају
(постојање) анђела и духа. По свему оста-

лом 01111 су попут Јудејаца.
4. (),111 1ш,ј11 се свакодневно кринпанају' 14

по свему су Јудејци. Тврде да нико нсћс за
добити вјечни живот уколико се свакоднев
но не крштава.

5. ()сини, називају се и бестидни, и они
су све чинили по Закону. Држали су и друге
списе осим (књига) Закона. Одбацивали су
многе од каснијих пророка.

6. Назореји, што значи непокорни,
забрањују једење било каквог меса, ниш
та са душом не окушају. (У Петокњижју
прихватају света имена патријараха)
до Мојсија и Исуса Навина (и вјерују у
њих, мислим на Авраама, Исака, Јакова и
старије, а такође и саме Мојсија, Арона и
Исуса). 115 За Петокњижје сматрају да оно
није Мојсијево, те тврде да имају друге, а
не њих.

7. Нродцјани су у свему попут Јудејаца.
За Ирода су мислили да је Христос, и њему
указиваху част као Христу и његовим име
ном га називаху.

Око Jf. пркн свитак IIOJII у сџн Ci\/\Prlill 20 JfpCCII.

\[' љшу Jf II узрок Хрнс·гоког лолдша 1111с1юк11Јrллњf
IIC'f'ШH.

tко шта JL у лrугол1 скн·п\у пркr. књнп, I'ДЈ( сь
гокори о 13 ЈЕрЕсн КОЈЕ су (на стам) ол хрш1Ља11а.

1. Gи.монијевци, од Симона Врачара из

времена Апостола Петра, од села Гитон
у Самарији. Био је родом од Самарјана.
Узе на се само име Христово, али је учио

о срамотном и скверном сједињавању, о
небризи за тијело, одбациваше Васкрсење,
и говораше да није сав свијет Божји.

Начини свој кип, као кип Дија, и блудни

це по имену Јелена, која је била с њим,

као Атине, те их предаде својим уче
ницима да им се клањају. Говораше да

Је Самарјапима отац, а Јудејцима Хри
стос.

2. iИе>ю11др~Uа11и, који су од тог истог
Симона преко некаквог Менандра прими
ли почетак јереси. По неким учењима се
разликују од Симонијеваца. Тврдили су да
је свијет створен од анђела.

3. \Jamyp11uлiUa11u, који су у Сирији ут
врдили срамотна дј ела симонијанске јереси,
али су и друго, више од симонијеваца, на
велико чуђење проповиједали. Почетак
јереси им је од Сатурнила. И они су, по
добно Менандровом учењу, говорили да је
свијет створен од стране анђела, но само од
седам (њих), по вољи Вишњег Оца.

4 . .SасилидzUатш, чинитељи таквих бес
тидних дјела, од Василида су, који се учио
заједно са Сатурнилом, симонијевцима и
менандријанима, и слично њима умоваше.
По којечему се и разликују. Тврде да постоји
365 небеса и њима дају имена анђела. Због
тога, говоре, и година има толико дана. Ав
расакс је назив за (број) 365, и то је свето
име.

5. Нuколаити су од Николе, који је од
Апостола ради служења постављен за
ђакона. Због љубоморе према својој жени
учио је ученике да заједно са другима чине
бестидна дјела. Говорио је о Калакаху и

Протонику, и друга варварска имена увео
међу свијет.

6. fазумници, 116 који прихватише јереси,

више од свих безумно чинише срамна дј ела.

У Египту их називају чисти војници и фо-
. .вионити, у горњим предјелима називају

их сократити, међу другима познати су и

као закхеји, ковавдијани или ворворити јер
поштују Варвјера и Вероја.

1. Карпократuјани су од неког Карпокра-

та који је био у Азији. Он је учио да ес врши
свака бестидност и свако грјеховно .цјело.
Тврдио је да уколико нско нс прође кроз све
гријехе и не испуни вољу сваког демона и
анђела, не може узићи на вишња небеса ни
проћи начала и власти. Говорио је даје Исус
прихватио разумну душу. Знајући вишње,
овдје је то објавио, и уколико неко чини по
добно Исусу такав ће бити. Попут Симона
и осталих јереси до сада одбацивао је Закон
са Васкрсењем. Његова (сљедбеница) била
је у Риму Маркелина. Начинили су тајно
кипове Исуса, Павла, Хомера и Питагоре.

к .8. иринћани, КОЈИ се и миринћани
називају, јесу Јудејци од Киринта и Мирин
та, који су се хвалили обрезањем. Тврдили
су даје сав свијет створен од анђела, и даје
Исус назван Христос након напредовања.

9. Назореји који исповиједају Исуса Хри
ста као Сина Божјег у свему живе по Зако
ну.

10. tвuонити су блиски раније споме
нутим киринћанима и назорејима. Поред
ових, по нечему су слични и са Јеретицима

. .
сампсејима и елкесаитима, КОЈИ за
Христа и Духа Светог тврде да су саз
дани на небу. Кажу да је Христос прво
ушао у Адама, и опет након неког вре

мена обукао се у тог Адама, што је учи

нио Христос при свом доласку у тијелу.

Јудејци су, а држе Јеванђеље. Гнушају се

једења меса. Воду имају умјесто Бога, и као

што рекох, о Христу говоре да се обукао у
човјека при свом доласку у тијелу. И љети и

зими, попут Самарјана, често се крштавају

у водама зарад очишћења.

11. &тент~уани, који одричу васкрсење

тијела, одбацују Стари Завјет, поштују про

роке, а прихватају и друго што је могуће ту-
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ма111п11 као в1111 њихове јсрсси. Уносе н нска
друга баспословља. Говоре о ЗО вијекова."
lf да су мушки 11 женски пол заједно ОД Оца
свих рођснп, 11 сапа их зову и боговима и
вијековима. О Христу говоре да је Он до-
11110 тијело с неба. тс да јс кроз Марију про
шао као кроз неку трубу.

12. Gе1{_1111дијт111, којима су се придружи
ли Епифан II Исидор, чијих се спрега и ови
држе, мудрујући попут Валентина, и нешто
другачије од љих додаше исповиједању,
Уче срамним дјелима. И они одбацују
Оваплоћење.

13. llто,10.нејевl{и, и они су ученици Ва
лентина. Са њима је заједно и Флора. И
они говоре о спрегама попут Валентина и
секундијана, мада се по нечему разликују
ОД ЊИХ.

01<0 ]( С,ЦрЖil] 13 ]fpLCII другог CШl'П,tl 11p1<r

књнп

0i(,\]f cr 13 :JCPfCII 113 ·гprl1fl' CKll'П\tl 11р1<С књип.
1. if1apкoceju. Неки Марко био је друг у

учењу Коловарса. И он увођаше два начала,
и одбацивао је васкрсење мртвих. Чинио је
нека привиђења етиопским магијама, пиће
наизглед црно у пурпурно мијењао. Поду
чаваше и жене које је он сам обмануо. По
пут Валентина тврдио је да је све проистек
ло из 24 ријечи писма.

2. Кюоварсеји. И тај Коловарс, такође,
ово исповиједа. По нечему се разликују од
других јереси, односно о Марковим и Ва
лентиновим замислима и .люминама", тј.

. .недјељама, другачије учи.

3. Нрак.шоиuти. И они су се такође
прикључили баснама о .люминама",

али друкчије у поређењу са Марком,

Птоломејем, Валентином и другима. Прије

кончине они своје који су на самрти, попут
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Марка. помазују уљем од балзама!" и воле
тс казују над главом умирућег призивања
говорећи некакве јеврејске ријечи.

4. ()rјтти. Они се називају змијославећи,
и љу (змију) сматрају за Христа и умјесто
Њега, држећи обичну змију и чувајући јс у
некаквим спремиштима.

5. I,аиња11и. Заједно су са другим
јересима које одбацују Закон, и оно што
се казује у њему. Одбацују и васкрсење
тијела. Прослављају Каина говорећи да је
он јаче силе. Такође обожавају и Јуду, као
и оне који су били са Корејем, и Датана и
Авирона, па чак и Содомљане.

6. Gићани. Они, опет, Сита прослављају,
тврдећи да он потиче од вишње мајке која
се покајала, одбацујући оне који су од Каи
на. Сјединивши се с вишњим Оцем, она је
родила чисто сјеме - Сита, од кога је, по
том, проистекао људски род. Они, такође,
уче о Началима и Властима, и о другом.

7. Начетш. Они се узносе многим начел
ницима, тврдећи да све што јесте, јесте од
њих. Уловљени су у неким бестидностима.
Одбацују васкрсење тијела, и Стари Завјет
мијењају. Држе и Стари и Нови Завет, чије
ријечи преокрећу на свој начин.

8. l\ердо1-1цја11и. Они су од Кердона, који
је узео учешћа у Ираклионовој обмани и

приклонио се заблуди. Прешао је из Сирије

у Рим, излагао своју проповијед у вријеме
епископа Игина. Проповиједао је два на

чала противна једно другом. Говорио је да
Христос није рођен. Такође, одбацивао је

васкрсење мртвих и Стари Завјет.

9. Маркионити. Овај Маркион је родом
из Понта. Био је син епископа, али након

што је силовао дјевојку побјеже, будући

да је од свог оца био истјеран из Цркве.

Дошавши у Рим, молио је за опроштеље
оне који су тамо били на челу Цркве. Нс
добивши га, устао је против вјере, и по
чео да учи о три начала: добром, правед
ном и злом, као и о томе да је Нови Завјет
потпуно стран Старом Завјету, и Ономе
Који у њему говори. Он, и љегови марки
опити, одбацују васкрсење тијела. Такође
допуштају, не само једно, него два или
три крштења послије пада у гријех. За
оне који су међу њима умрли као оглаше
ни крштавају се други. Бестидно је од њих
што и женама заповиједају да се купају с
мушкарцима.

1 О. i1ую!јат1ст11. Неки Лукијан, али не
онај који је живио у вријеме цара Констан
тина, него још старији. Поучавао је све пре
ма Маркиону. Осим тога, учио је и још не
што друго, различито од Маркиона.

11. f1пc.щjmtu. Овај Апелије је учио по
пут Маркиона и Лукијана, осуђујући сву
твар и Онога који ју је створио. Он није,
као они, проповиједао три начала него само
једно, једног Бога, најузвишенијег и бези
меног, који је створио другог, и да се овај
показао као зао, те својом злобом створио
сав свијет,

12. Gевиријани. Неки Севир, слиједећи
Апелија, одбацује вино, баснословећи за
винограде да су произашли од сједињења

једног с другим, Сатане у обличју змије, и
земље. Одбацује жене, говорећи да су оне

од "лијеве стране". Уводио је некаква име
на началницима и тајне књиге. Подобно

осталим (јеретицима), одбацује васкрсење

тијела и Стари Завјет.

13. Татцјани. Татијан је одрастао са

Јустином, светим мучеником и филосо

фом. Послије кончине светог Јустина приђе

Маркиоповом учењу, и учаше попут њега,
додајући још по нешто своје. За себе је го
ворио да јс из Месопотамије. 119

\)ко с~ гл.нн ·rpEhfl' сиипа, 11p1~L књип о 4б
](pLC!!.

Сt.1лржt.1Ј 18 Jtptc11 'tt'f1~p·roг скитка ,\ругt 1ш,11п.
1. \здр.?1сљивцu110 дио су татијана.

Одбацују брак, тврдећи да је (дј ело) Сата
не. Забрањују да се једе било шта што има
душу, тј. месо не једу.

2. Катафригисти - монданити, иско
другити - прихватају Стари и Нови Завјет.
Уводе нове пророке, поштујући некаквог
Монтана и Прискилу.

3. Пепузини који се називају и црни, а са
њима су заједно и "хљебочувари".121 То су
двије јереси. Од тих су и катафригијевци
који нешто друкчије уче од ових. Они
поштују некакав пуст град Пепузу (који је)
између Галатије, Кападокије и Фригије. Овај
град сматрају за Јерусалим. Али, постоји
и други град Пепуза. Женама допуштају
да владају и буду свештенице. Чине служ
бу попут катафригијеваца, бакарним игла
ма пробадају мало дијете, те његову крв
мијешају са брашном и праве хљеб као
просфору и од њега се причешћују. Баснос
лове да се Христос, у обличју жене, јавио
Квинтили и Прискили у Пепузи. Држе се
Старог и Новог Завјета, али их мијењају по
свом уму.

4.1.Ј.етрнаестници - они у исти дан годи

не прослављају Пасху без обзира у који дан

буде четрнаести дан мјесеца, тј. да ли је су

бота, недјеља или неки други дан. У тај дан

уједно и постећи и бдијући празнују.

5. Бесловесни од нас названи као они

који одбацују Јованово Јеванђеље и његово

Откривење, пошто не прихватају Вјечно
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постојећег Бога Р11јс•1 Који јс дошао од
Оца.

6. ftд0JHA>a1111 - имс су добили по ве
ком Адаму назвапом Живи. Њихово учење
више јс прелест него истина јер код њих се
дешава нешто овакво: мушкарци и жене
наги као од мајке рођени. долазе у њихову
цркву. и чине читања и молитве и све по
своме обичају, Сматрају себе монаси

,1а II уздржавају се, и брак нс прихватају.
Сматрају своју цркву за рај.

7. Gан11сеј11 који су и елксеји, живе и до да
нас у предјелима Арабије, повише Мртвог
мора, Њих је обмануо некакав лажни про
рок Илксактин. Из његовог рода јесу и
двије жене, Марта и Мартина, којима се ови
јеретици и до данас клањају као богињама,
Они су у свему слични евионитима.

т8. еодотијани - од Теодота, кожара из
Византије. Овај би велик ујелинском учењу,
У дане тадашњег прогона био је ухваћен са

. .другима, и Једини отпаде од Вјере када су их
мучили Бога ради, Како је због бјекства био
понижаван, намисли да проповиједа Хри
ста за обичног човјека, због гријеха што се
Бога одрече.

9. iИелхиседекијани - ови поштују Мел
хиседека, говорећи да је он некаква сила,
а не обичан човјек, те се дрзнуше да све
приписују и говоре у његово име.

10. Вардисцјани - Вардисијан је био
родом из Међурјечја. У почетку је био у
вјери истинитој и сијао је у мудрољубљу.122

Удаљивши се од истине, учио је попут Ва
лентина, осим неких (детаља) у којима се
разликовао од Валентина.

11. Iloumujaнu- Ноит бијаше из Смирне
у Азији. Ушавши у кочије безбожности по
чео је говорити да је Христос заправо Син-

Отац, 11 даје Он и Отац и Син и Свети Дух.
Себе је прозвао Мојсијем, а своју сестру
Ароном.

12. Нал11сцј1111 јесу они, како смо чули,
који у Кавати живе, која је мајка насеља
Арабијске Филаделфије. Странце који до
лазе к њима ушкопљавају, тако да су многи
међу њима ушкопљеници којима је одсјечен
срамни уд. Уче да се и неке друге јереси
испуњавају. Не покоравају се Закону и про
роцима, те уводе и некакве друге бестид
ности.

13. "Ч.uсти123 су заједно са Новатом
Римљанином, и у потпуности одбацују дру
ги брак, и не прихватају покајање,

14.flнђелици,онисусасвим нестали. (Име
добише) хвалећи се да имају анђеоски чин,
или будући да су себе називали анђелима.

15. flпостолици се још називају и покор
ници. Има их по Писидији. У покоравање
примају само оне који се одричу свијета.
Слични су уздржницима, мада мудрују
друкчије од ових.

16. Gавелијани, који уче подобно Нои
ту, осим што не кажу да је Отац пострадао.
Ријеч се преузноси и опет се разлива,

11. Оригенисти јесу од неког Оригена.
То су такви скверночинитељи да се не може
исказати, своја тијела предају на блуд.

18. Оригенисти други, од Оригена који
се уједно назива и Адамант. Одбацују
васкрсење мртвих. Уче да су Христос и Дух
Свети твари. Рај, небо и све остало тумаче у
пренесеномзначењу. Празнословедаће Цар
ство Христово једном престати. Исто казују
и за анђеле. Баснослове да ће Христос с
ђаволом царевати, те да су Христа демони
распели.

01{0 су 18 j(p(CII 'IL'IЋP'l'OI' CIШ'П,tl лруг~ књпп.
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1. llавлцја1111сти јесу павлијани, од
Павла Самосатског, Овај Павле тврдио
је да Христос готово и не постоји, да
је 011 изговорена Ријеч, Која постоји
од Марије до сада, Оно што је о Њему
проречено у Божанственом Писму не
важи уистину, но од Марије до сада.
Тврде да он има почетак од Свог доласка у
тијелу,

2. iИа11ихеји, који се још зову аконити.
Ово су ученици Манија из Персије. Хри
ста сматрају привиђењем. Поштују сун
це и мјесец, моле се звијездама, силама и
демонима. Уче о два начала: добру и злу,
која вјечно постоје. За Христа говоре да је
привидно и био и пострадао. Хуле на Стари
Завјет и на Бога који је говорио кроз њега.
Тврде да није цијели свијет Божји, него да
је само једна половина Његова.

3. Јертшти су од Јерака, некаквог
учитеља из египатског Леонтова града,
Одбацују васкрсење тијела. Поштују Ста
ри и Нови Завјет. Потпуно се одричу бра
ка. Примајући монахе, цјевственице и оне
који се уздржавају, називају их свињама. За
.цјецу која још нису у пуном узрасту кажу
да неће узети учешћа у Царству, будући да
нису пострадала,

4. iИепетијевци су египатски расколници,
а не јеретици. Они се нису молили заједно с
онима који су отпали од вјере током прого
на. Данас су у заједници са аријанцима.

5. fl.ријанци су они који аријевски бјесне,
зову се и расјекатељи. Они говоре да је
Син Божји створење, а Дух Свети створење
створења. Тврде да је Спас од Марије при
мио само тијело, а не и душу.

()ко JL Ш'Г Jf.pLCII штог СLШ'1Ћt:\ дpyrr књип.
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1. f1вдцја11и су расколници и тајанствени,
а не јеретици. Они имају благоустројено
обитавање и живљење, по свему исту
вјеру као и Саборна Црква. Многи од њих
живе у манастирима, и не моле се са сви
ма, насићујући се молитвом у тајности.
Ругају се говорећи о нашим епископима да
су богати, и свакојако клеветајући их. Пас
ху чине засебно, са Јудејцима. Имају нешто
необично и о томе воле да се препиру, а то
је оно што говоре о стварању тијела "по об
разу (Божјем)".

2. Фотинијани - тај Фотин родом бијаше
из Срема. Мудровао је попут Павла Само
сатског, мада се по нечему и разликује од
њега. И он је тврдио за Христа да има биће
од Марије до сада.

3. iИаркелцјани Uecy) од Маркела који
је био из Анкире у Галатији. Испрва је био
препознат као неко ко слично Савелију
мудрује. Да би одговорио (на оптужбе) от
ишао је и писмено одговарао. Од многих
је био оптуживан за то чега се држи, све

. .док се није покајао и, како се сматра, испра-
вио. Неки његови правовјерни ученици су
због његових ријечи одговарали пред Сабо
ром.

4. Ii"1uapuju, тј. полуаријани, који о Хри
сту говоре да је творевина. Лукавством
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. .га називају творевином, не као Једном од
твари, већ Га ријечју "Син" помињу, али
будући да се Оца не може коснути страдање
које прати рађање, говоре да је створен. И
за Духа Светог, такође, говоре да је потпу
но у потпуности творевина. Оповргавају
једносуштност Сина, називајући Га подоб
носуштним. Неки од њих и подобносушт
ност одбацују.
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5. Д1:хобор1111 о Христу добро говоре. :т11
хуле 11а Духа Светог тврдећи да јс створсн.
11 да није од Божанства. чак говоре да јс
рали вршења дјсла створен, а љегову силу
освсћујућом само називају,

6. flept!imm - тај Асријс родом бијаше из

Понта, и све до сада причињава искушења
живљењу. Био јс презвитер епископа
Евстатија, оклеветаног од стране аријанаца.
И када тај Аерије не бијаше постављен за
епископа, започе да чини многа зла про
тив Цркве. По вјери је потпуни аријанац,
чије учење продубљује. Говори да не тре
ба чинити принос за упокојене, ни пости
тн сриједом, петком и током четрдесет дана
Великог поста, Пасху забрањује. Одбацује
монашки постриг. Прихвата једење сваке
врсте тијела, тј. меса сваке животиње, те
проповиједа да се пије без уздржавања. Ако
неко од његових хоће да пости, казује: ,,По
сти нс у дане који су заповијеђени, већ када
хоћеш. Ниси под Законом!" Говори такође
да епископи ни по чему нису већи од пре
звитера.

7. f1епщјат, јесу од Аетија из Киликије,
некадашњег ђакона аријанског епископа
Георгија Александријског. Још се називају

неподобни, 124 док се од неких зову и
евномијани због Евномија који је био уче
ник Аетија. Са њима је био и Евдоксије,
али се он, због страха од цара Констан

тина, одвоји од њих и чак изгна Аетија.
Евдоксије је наставио да буде аријанац, али
не по Аетијевој јереси.

Ови неподобни, аетијани, свуда и свагда
Христа и Духа Светога представљају стра

ним Богу Оцу, тврдећи да су творевина, те

да немају никакве сличности (са Оцем). По

моћу аристотеловских и земљомјерних125
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представа настоје ла објасне Бога, и за
Христа м11с11с да пије могао бити ро/Јен од
Бога због таквог 11а111111а (размишљаља).
Такозвани евпомијсвци, који су ол љих,
поново крштавају све оне који прилазе к
њима, па и аријанце. Онога кога крштавају
стрмоглављују окрећући га ногама ка
горе, као што је "велика ријеч". Говоре да
гријешити блудом или другим гријехом и
није лоше јер, кажу, Бог не тражи ништа
него да се буде само у њиховој умишљеној

ВЈ ери.
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1. Дшшршпи које зову и аполинаријевци,

Не исповиједају потпун Христов долазак,
тј. Оваплоћење. Као што се неки некада
дрзнуше говорити о тијелу једносуштном
Божанству, неки одричу и да је душу узео.
Неки, утврдивши се ријечима Јеванђеља:
,,И Логос постаде тијело", одричу се сазда
ног тијела, односно да је примио тијело од
Марије, (него) даје само прешао, говорећи:
"Ријеч у тијелу би". Послије замислише
што рећи не умијем. Тврде да није примио
ум.

2. Супарници Маријини'" говоре да је
Присно,цјева Марија по рођењу Спаситеља

са Јосифом живјела као супруга.

3. Колир~,јани, који у име исте те Марије,

у одређени дан године, приносе мале
хљебове њој у част, због чега смо их про

звали колиријани.

4. iИасат,јани, 127 који се називају и мо
лебници. Са њима су скупа они ухваћени у
јелинске јереси: похвалници, мартиријани

и сатилијани.

Око ЈС сдлрждЈ сrдл1ог с1ш·1·1\д.
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1. Говоре да Сатана саипостаспо живи са
човјеком и у свему га савлађује.

Да Сатана и демони држе ум човјеков, и
да јс човјекова природа сједињена са лука
вим демоном.

Да Сатана и Дух Свети живе у човјеку,
те да ни апостоли нису били чисти дјелатно
напредујући.

Да ни крштење не чини човјека
савршеним, нити причешћивање Божан
ственим Тајнама очишћује душу, него
то чини само њихова приљежна молитва.

Човјек је и послије крштења смијешан са
гријехом.

Да вјерни нетрулежност и божанствене
одежде нс добијају крштењем него кроз
молитву.

Да јс потребно примити бестрашће, и
заједницу Светога Духа у чулима, и у свакој
сигурности бити.

Да је потребно да душа осјећа
такву заједницу са Светим Жеником как
ву осјећа жена приликом сједињења са му
жем.

Да они који су духовни осјећају гри
јех изнутра и споља, као и благодат која

. . . .дејствује и дјелује на њега.

Да постоји откривење које се деша

ва у чулима и у ипостаси Божанској као у
заповијестима.

Да је посвједочено како душа која

нема Христа у чулима и у сваком свом

дјелу обитавалиште је гмизаваца и отров

них звијери, то јест сваке непријатељске

силе Јер су зла по природи.

Да сјеме и ријеч уђе у Марију.

Да се Адам и прије преступања бестрас-

110 сједињавао са Евом.
Да двије душе треба да се саздају у

човјеку: једна јс сједињена с људима, друга
са небеским.

Да јс човеку могуће да чулно прими Ипо
стас Светога Духа са свом извјесношhу и у
СВОЈ сили.

Да се ономе ко се моли може јавити крст
у свјетлости, и да се човјек неко вријеме
налази предстојећи жртвенику, и приноси
три хљеба са уљем замијешена.

Гнушају се рада рукама као неприличног
по части за хришћане, и као нечега што јс
за сиромашне.

Уводе бешчовјечност, говорећи да онима
који јавно просе, или раслабљеним и удови
цама, ни различитим напастима искушава
ним, или тјелесно повријеђеним, или болес
нима, или тешким дужницима, или онима
које су разбојници или варвари опљачкали
или су у сличну невољу упали не прили-

. .
чи да дају они КОЈИ су се прикладно одрек-
ли свијета или који су свецијело окренути
доброчињењу, већ све њима давати.

Себе назваше истински сиромашнима
духом.

К овоме придодаше презирање цркава и
жртвеника, као што ни њихови монаси и уз
држници не бивају на црквеним саборима
довољно им је да буду на молитви у својим
црквицама.

Тако велику, кажу, има силу њихова мо

литва да се њима самима и њиховим учени
цама чулно јавља Дух Свети.

Баснослове да они кој и желе да се спасу,

само треба да се моле колико им се каже, и

да баш ништа друго не чине, док не осјете да

гријех, попут некаквог дима, или огња, или

змије, или некакве друге звјери, не буде из-
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гпан молитвом. 11 чулно II молит па да изађе,
а Духа Светог да опет улазак чулно приме.
У души тада имају јасно осјсћањс уласка
духовног, 11 у томе јс истинско хришћанско
зајелничарсње.

1 Ји крштењем црквеним, ни постављењем
клирика, уопште ес крштени не сједињује са
Духом Спетим, већ се само сједињују молит
вама њихови трудољубиви. и примају и без
крштења нско зајсдничарење Светог Духа,
ако хоће с њима да буде и да се учи њиховим
заповијестима. Тако и неки презвитери који
нм рекоше: ,,Вјером исповиједамо Духа
Светога а не исповиједамо чулима." И они
због молитве с њима постаће заједничари
духовног осјећања.

Њихова гордост толико је велика да оне
теђу њима, који су узели учешћа у духов

ном осјећању, хвале као узвишеније, савр
шене и слободне од свакога гријеха, и чувају

. .их и поштују, као оне КОЈИ су отада недо-
ступни невољама грјеховним, већ да имају
безбрижну утјеху и хљеба изобилно, и сву
услугу и храну и част.

Многи међу њима и након таквог
свједочења савршенства, коме су страни и
имена хришћанског недостојни, пројавише
се различитим мрским дјелима, и крађом
злата, и падањем у блуд, и уз раније речено
и много шта друго безумно казују. Закон
ски брак без размишљања разрјешују, и оне
који се удаљавају од брака као уздржанике
прихватају и хвале. Очеве, мајке и дјецу у
небризи не хране, већ заповиједају да се све
себи приноси. Робове који бјеже од својих
господара спремно примају, и оне који
њима прелазе због различитих гријехова,
без икаквог плода покајања. И без сваког
презвитерског достојанства, и без смирења

11 стспснова (покајања) исказаних правили
ма Цркве, обећавају (им) да ћс се брзо очи
стити од сваког гријеха, само ако се од њих
науче многорјечитим молитвама, и всћ су
спремни ученици њихове прелести.

Неке од таквих, прије него оставс гријех,
они приводе иа постављење за клирика,
притворно молећи епископа да положи руке
на њих. Од чувених међу њима уздржаника
на превару би узели препоруку за себе, не
као да поштују достојанство клирика, јер
они и за епископе тешко да хоће марити,
већ да би придобили неку власт и господ
ство. Неки од њих неће се ни причестити
Тајнама ако, кажу, у тај час не осјете чулно
долазак Светог Духа. Онима који желе да
одсијеку своје природне удове неки од њих
то допуштају. Не брину нимало ни због
одлучења. Без бојазни се куну и праве уро
те, и лицемјерно проклињу своју јерес.
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1Иасалијанска јерес изникла ЈС у
вријеме Валентина и Валента. Називају
их молебнициР" а у Јелади промијенише
име. Такође имају још једно име:
духом просвијећени, које је настало по
ономе што чине, јер у себе прихватају
дејство неког демона и сматрају га за
Духа Светога. До краја се разбољевши
(својом јереси), избјегавају рад рукама
као да је то зло. Препустише се потпуно
сновиђењима, јер привиђења у сну сма
трају за духовно просвјећење.

Началници ове јереси били су Дидој,
Сава, Аделфије, Јерма, Симеон и још
неки с њима. Тврде да нема користи нити
вриједи Божанствено Писмо у коме гово-
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ри Господ: Којиједе Тијело моје II пије моју
Крв живјеће вјечно, Покушавају да притаје
па се, изобличавани, бестидно одричу и
одбацују (оптужбе), носећи то у душама
својим.

Литој, који је управљао Црквом у Меле
тији, украшен божанском ревношћу,
видјевши да су многи манастири овом
болешћу обузети, чак да су пећине
разбојничке, спалио их је и вукове из
стада изагнао. Предивни Амфилохије
који Митрополију ликаонску држаше и
управљаше цијелим народом, сазнавши да
ЈС ова пошаст изникла, устаде опет и стадо
које напасаше ослободи од зла. Веома слав
ни Флавијан, архијереј антиохијски, сазнав
ши да ови живе у Едеси и труде се да излију
отров онима који тамо живе, сазвавши са
бор монаха приведе их у Антиохију, и ова
ко изобличи болест коју они одрицаху: рече
да су оклеветани, и да свједоци слагаше,
па Аделфију, који веома стар бијаше, крот
ко заповиједи да сједе близу њега. ,,Ми" -
рече - ,,остарисмо, и нећемо још дуго бити
у животу. Поузданије смо упознали приро
ду човјека, и препознали смо замке демона
који се боре против нас, и преко искушења
смо се навикли и на дарове благодати. Ови
су млади, и о томе засигурно не знају, па
најдуховније ријечи не могу да слушају.
Стога, реци ми, како казујете да се про
тивни дух удаљује, а благодат Пресветог
Духа долази?" Старац, насладивши се овим
ријечима, избљува прљави отров и рече:
"Не бива никакве користи од крштења за
оне који га се удостоје. Једино усрдна мо
литва изгони демона који живи у човјеку, а
има га свако од рођења, примивши од прао
ца како природу, тако и робовање демонима.

Када ес 011и усрдном молитвом истјерају
онда долази Пресвети Дух, те на осјетљив

. .и видљив начин показује СВОЈУ присутност,
и ослобађа тијело од страсних кретања и
потпуно обраћа душу од злих навика. Због
тога, не постоји надаље потреба ни за по
стом који истањује тијело, ни за учењем
смирењу, ни за добрим понашањем. Ко ово
досегне, не само да је ослобођен тјелесних
метежа него јасно прозире будућност и Бо
жанствену Тројицу очима гледа."

Тако божанствени Флавијан раскопав
ши смрдљиви извор и учинивши воду вид
љивом, рече безбожном старцу: ,,Остарјели
злим данима! Изобличише те твоја уста, а не
ја. Усне твоје свједочише против тебе". Ра
зоткривши ову болест, из Сирије бјеху про
гнани. Одоше у Памфилију и њу болешћу
испунише.

Око cv ]Lрш1 до (крtЛШlд) ilIApl\llJдllA ЦАрА.
llocл11JL i!!лр\\11ЈЈЊ\ 11 ш л1I10I·0 l\i:\CIIНJL, у кр11ЈЕЛ1t
I~арА i1Lo11т1,, II3р11стоIш 0I~Е JEptc11:

1. Нестор~уевци, који учише о засебном
и о.цјељеном Богу Ријечи, а засебном Њему
човјеку. Оно што је Господ, од Његовог до
ласка међу нас, учинио у понижењу само
човјеку приписиваху. Оно што је узвишено
и Богу прилично приписиваху само Богу
Ријечи, умјесто да обоје једном и истом
лицу приписују.

2. €втих~уани који су име јереси добили
од Евтиха. Они не говоре да је Господ наш
Исус Христос примио тијело од свете Дјеве
Марије него да се оваплотио на некакав
божанственији начин. Не примају у ум да
је човјека изложеног гријеху праоца Адама
Бог Ријеч присајединио Себи од Дјеве
Марије, њега (гријех) свукавши и објави
вши се началима и властима са смјелошћу,
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као што пише: .Ј·ћобл11чш111111 11а крсту оно
у шта ес преступом Првосазданог бно обу
као."

3. G.,1mlюm,. 11 расколницима и
јелноприроднима се називају. Од Цркве
правовјсрпих одвојише се под изгово
ром свитка закона насталог у Халкидо
ну, Називају се египћанима због тога што
су Еr11пћа1111 први започели овај раскол у
вријеме царева Маркијана и Валентијана. У
свему осталом су правовјерни. Због привр
жености према Диоскору Александријском
бише извргнути од Халкидонског сабора.
Као Евтихових учења заговорници, они се
противише Сабору. и мноштво понижења
они Сабору приредише. Њих смо претход
но у овој књизи довољно разобличили, по
казавши их као саблазнитеље и умишљено
мудре.

Њихове вође су Теодосије из Алексан-
,,,, дрије, од кога су теодосијани и Јаков

из Сирије, од кога су јаковити. Њихови
помоћници, заштитници и поборници јесу
Севир Антиохијски, упропаститељ, и Јован
тробожац који се потруди око сујетних

. .ствари, КОЈИ се одричу тајне општег спа-
сења, Написали су много тога против бо
гонадахнутог учења 630 Отаца Халкидон
ског сабора, многе саблазни поставише
уз пут онима који гину у погубној јереси,
Својим учењем о природама криве сву

. ,
тајну домостроја.

4. Петље11очајатељи130 који су од Јули
јана Акарнасијског и Гајана Александриј
ског. Још их називају гајанијевци. Од свих
других, најсличнији су севировој јереси,
Све у чему се разликују је то да различи
то од њих говоре по питању сједињења,
Исповиједају да је Тијело Господње од са-

гом су правовјерни, осим што се окупљају
заједно са женама црнорискињама у мана
стирима, те пјесме Богу приносе уз некак
во весеље и плесање, подражавајући тако
радост оних који су се, у вријеме Мојсија,
избавили из погибељи Египта прошавши
кроз Црвено море.

8. fазумоборци, 131 који се противе сва
ком знању у хришћанству када им се каже
да онај који тражи мудрости у Божан
ском писму чини нешто значајно. Бог од
хришћана (тврде) не тражи ништа осим
добрих дијела. Добро је у једноставности
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мог настанка нетрулежно, испопијсдају да
Господ страсти којс јс трпио, мислим на
глад, жеђ и напор, није трпио на начин како
их мн трпимо. Ми трпимо по сили приро
де, Христос је вољно претрпио, говоре, нс
робујући закону природе.

5. Ilеразумтщи, који се зову и
темистнјаин, безбожно исповиједају да
Христос није знао дан Суда, и страх му
приписују. Дио су (јереси) теодосијеваuа.
Темистије, који је био началник њихове
јереси, исповиједао је у Христу једну сло
жену природу.

6. В..арсануфити, који се још зову и .му

ченици, исто мудрују са гајанијевџима и
теодосијанима, али имају и нешто више
од њих. Брашно приносе на служби,
говорећи да се од Диоскора приносп, и
дотичући се брашна крајевима прстију једу
га, примајући га умјесто Тајне. Просфоре
уопште не праве. Оставивши "причешће
Диоскорово" као што је речено, узимају га
док се помало не раздијели, и ово им бива
умјесто Причешћа.

7. Молитељи, који се још називају слу
ге,јесу уздржници и монаси, По свему дру-

ходити, и заповијести разумног дјслагьа 11е
испитивати.

9. O"u којн се сунцу окрећу, који кажу за
биље, такозване сунцокрете који се крећу
за сунчевим зракама, да та кретања имају
неку божанску силу која дјелује у њима.
Због тога их поштују, не разумијуhи да је
у њиховој природи неко кретање слично
мјесечевом.

10. iИртrюдуити сматрају даје човјекова
душа подобна животињској, и говоре да она
пропада заједно са тијелом.

11. (),т који "е преклањају кољена, јесу
они који ни у које вријеме својих молитава
неће да преклањају кољена него се свагда
стојећи моле.

12. БогоЗ11алци КОЈИ се називају и
. . .хулитељи, КОЈИ у неким ријечима и дјелима

Владике нашег Бога покушавају увијек
да пронађу (нешто за осуду) Њега, Њему
припадајућих лица, и Божанственог Писма,
будући дрзници и хулници.

13. Хрuстораздрјеиштељи говоре да
је Господ наш Исус Христос послије
Васкрсења из мртвих оставио своје тијело
са душом на земљи, и само са Божанством
узашао на небо.

14. Језикомудраци сљедују за обичајима
незнабожаца, по другоме су хришћани.
Уводе рођења, судбину, част, сву науку о

. . ,
звијездама и тумачење звијезда прихватају,
и свако бајање, и бајање с птицама, и
знамења, и тумачења, предсказања и
врачања, и остале овом сличне басне без
божника, и друге обичаје незнабожачке до
даше. Такође и празновање некихјелинских
празника и дана, заједно са мјесецима и го
динама шире.

15. Донатијани, од Доната некога из Аф-

рике наста јерес КОЈИ им предаде некакву
кост, даје држе у својим рукама и њу прво да
цјеливају, и тада да учествују у приношењу
светиња, када xohc да их приносе.

16. Преступтщи обичаја, су они који се у
обичном, тј. дјелатпом (животу) спотичу, тс
неке заповијести које су хвале достојне они
клевећу, док нешто што је порочно поштују
као добро.

17. 11а.Ј1секазивачи, они који неке главе
Божанског Писма Старог и Новог Завјета
лажно износе, те их према своме мишљењу
преузимају. Бестидно, чак, мноштву по
узданих и беспријекорних казивања про
тиве се, Страдајући од неког незнања и
нерасудљивости, тако неискусно и неке
јеретичке заповијести утврђују.

18. Лљнбепщјани, који су од некога ко
се зове Ламбетије. Они свакоме који жели
да живи у заједничким обиталиштима
допуштају да испроба начин живота какав
хоће, и тако да живи, и у који образ хоће
да се обуче. Не приличи хришћанима, кажу,
да ишта чине по принуди, Јер Је написано:
Добровољно ћу жртвовати Теби и опет:
И од воље своје исповиједаћу се Њему.
Допуштају, како то неки говоре природним
страстима, да се даје задовољење и да им
се не противи, јер то природа тако тражи. И
друго нешто мудрују, слично онима назва
ним аријанци.

Око су Jrprcн до крrлш1д цдрд llpд\\1\1\Jd.

Од HptШЛIIJA ло Д/.\11/.\С ОК( (]Ерrсн) нзрдстошЕ:
19. Једновољници потичу од Кира

из Александрије, а утврђене бише од
Сергија, патријарха Константинrрада. Они
исповиједају двије природе у Христу иједну
ипостас, (али) уче о једној вољи и једном
дејству. Тиме оповргавају двије природе, и
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јако личе на учење Аполинарија.
20. 01111 кији себе ометају, по свему су

правовјерни. Бестидно себе од Саборне
Цркве и зајелничарсња ради безначајне
ствари сасвим одсјскоше, мислећи да тра
же правила закона. Ни епископи, ни лаици
над њима немају старјсшинство, већ као
стадо незналица напасају се. Спотичу се
о оно за шта су друге оптуживали. Јавно
живе са женама и наложнице имају. Баве
се куповином, и продајом, и лихварењем,

. .
11 којекаквим другим СВЈеТОВНИМ послови-

,tа и живе неразумно. Дјелима руше оно
што су се трудили на ријечима да начине,
бивајући преступници закона према апо
столском одређењу: Ријечју потшујући
Бога, дјелима безбожни бивајући. Монаси
уведени у клир су их пратили, ужасавајући
се идући у својој простоти. Васпитаници
(њихове) цркве поштују црквена правила,
напуштајући оно што су им заповиједили
њихови епископи и старјешине црквене.
Сами дјело чувају, а свему претпостављају
добар поредак.

21. Н до данас људе тресе и обмањује
их служење исмаилћанско, тј. вјера сара
ценска. Онај који је претеча Антихристов
изаћи ће од Исмаила, који се од Агаре роди
Аврааму, тако се измаилћани и аrарјанима
називају. Сарацени се називају према "од
Саре напрасно", будући да рече Агара
анђелу: ,,Сара ме напрасно отпусти".

Ови идолима служише и поклањаше се
Даници звијезди, и Афродити, коју на свом
језику Хавар назваше што значи Велика. До
година Ираклија цара јавно су идолима слу

жили. Од тога времена па надаље израсте

еђу њима лажни пророк звани Мухамед.

Он бесјеђаше са Јеврејима, и са хришћани-

ма, 1ј. са аријанцима и са пссторијанцима,
одсвуда зло црпећи. Од Јевреја, Једног
Владара; од аријапаца како су и Слово и
Дух створени; од песторијанаца служење
човјеку, и да поштују Стари и Нови Завјет.
Тако је и, бесјсдеhи са неким монахом
аријанцем, саставио своју јерес, и под из
говором поучавања благовјерју, придобио
сараценски народ. Проповиједајући да су
списи са неба, од Бога спуштени на њега,
преда им смјеха достојну вјеру кроз списе
изложене у његовим књигама.

Говори о једноме Богу, творцу свега што
постоји, који нити је рођен, нити роди. За
Христа каже даје Ријеч Божја и Дух Његов,
створење и слуга, и да се од Марије, сестре
Мојсијеве и Аронове, бесјемено роди. Ријеч
Божја и Дух уђе у Марију и роди Исуса, кој и
је пророк и слуга Божји. И пошто Јудејци
безакоње чинише и зажелише да га разапну,
ухватише и распеше његову утвару, а сам
Христос нити распет би нити умрије. Бог
узе Њега к Себи на небеса, будући да га Он
љубљаше. И ово говори, како Христа, када
узиђе на небо, Бог упита: ,,О Исусе, ти ли
рече Син сам Божји и Бог?" И одговорајући
рече Исус: ,,Милостиви Господе мој! Ти
знаш да не рекох, нити се стидим да будем

твој слуга, но људи и преступници написа
ше да рекох ту ријеч. И слагаше на мене,

и заблудише." Рече му Бог, одговарајући:

,,Знам да ти не рече ту ријеч."

И друге многе басне казује у том пис
му, смијеха достојне, а све празнословећи
како је од Бога спуштено на њ. Ми каже

мо: ,,Ко свједочи да му је писмо дао Бог?

Или, ко од пророка прорече да ће устати

такав пророк?" И у недоумици су. Јер

Мојсије на Синајској гори, пред лицем

свих људи, прими Закон О/1. Бога Који му
се јави у облаку, и у огњу, и у мраку, и у
бури. И зато што сви пророци од Мојсија
и послије почеше о Христовом доласку
проповиједати, о томе да је Бог Христос
и Божји Син, како ће доћи оваплотивши
се, и бити распет, умријети и васкрсну
ти, и да је Он судија живима и мртвима.
И кажемо и говоримо им: ,,Зашто тако не
дође ваш пророк, уз свједочанство других
о њему него ни вас тамо не бијаше? Јер
Мојсију Бог даде Закон док су сви људи
гледали како се гора дими, па би и томе
за кога говорите тако дао списе." Одгова
рају, говорећи да Бог чини шта хоће. ,,То
и ми знамо", одговарамо, ,,но питамо како
сиђе писмо на пророка вашег?" И одго
варају: ,,Када спаваше, сиђе писмо на
њега." Ми се подсмјевасмо, и рекосмо им:
"Па тако, будући да је спавајући примио
писмо, није осјетио силу, и тако се испуни
јавна прича." Опет их запитасмо: ,,Како томе
који пише у писму вашем: 'Ништа не чини
ти или примати без свједока', не рекосте:
'Покажи ти прво себе нама свједочанством
да си пророк и да од Бога изађе, и које писмо
за тебе свједочи?"' А они ћуташе, стидећи
се. И о томе им слично рекосмо: ,,Будући
да вам није долично жену узети без свје
дока, ни купити ни стећи, нити ви сами
хоћете узети магаре или стоку без свје
дока, имате свједоке и за жену, и имање,

и магаре и друго, само једну вјеру и пи
смо имате без свједока! Јер одакле има пот

врду онај што вам вјеру преда? Него, за

свједока његовог нико не зна, а спавајући

њу (вјеру) узе."

Нас називају двобошцима јер, кажу, дру

гога Бога уводимо говорећи да постоји

Син Божји и Бог. Њима кажемо: ,,Ова-
ко су предали пророци и Писмо, а ви
усрдно прихватате пророке." Ако ли
неки од њих рекоше да рђаво назива-
мо Христа Сином Божјим, да лажући на
пророке додасмо такво нешто, док дру-
ги рекоше: ,,Јевреји вас мрзе, па вас пре
варише пишући као од пророка, да ви
пропаднете", опет им кажемо: ,,Како ви,
који кажете да је Христос Ријеч Божја
и Дух, клевећете нас као двобошце?
Јер, Ријеч и Дух је нераздвојан од
Онога у коме је, а ако у Богу јесте, као што
је Ријеч Његова заиста и Бог је; ако је из-
ван Бога, Бог је бесловесан.Р? према вашој
тврдњи, и бездушан. Бјежећи од другог
Бога, не пресјекосте ли Бога?! Боље би
било да имате и исповиједате другог,
него да Га расијецате, или као камен,
или дрво, или нешто од неживих уводи-
те. Као што ви нас лажно клевећете, дво
бошцима нас називајући, тако ми вас на
зивамо пресјекатељима Бога." Нас који
се поклањамо крсту, Христовој и све
титељским иконама, клевећу као
идолослужитеље? Кажемо им: ,,Како се

ви о Камен тарете, према ријечи вашег
Вахтана, и љубите, цјеливате Камен?"
Неки од њих рекоше: ,,Авраам је лежао на
њему са Агаром", други рекоше да је везао

камилу за њега када Је хтио жртвовати
Исака. И њима одговарамо: ,,Писмо гово

ри да гора бијаше шумовита, и да дрва од

ње нацијепа Авраам и стави на Исака, јер

са момцима магарад остави. Откуда вама та

брбљарија, када тамо нити има шуме, нити

магарад туда пролазе?" Стидећи се, ипак

рекоше: ,,То је Авраамов камен." Рекосмо

им потом: ,,И ако је камен Авраамов, како
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празнословитс. јер јс само Авраам с:1 жс
ном лежао на љему. 11 јер јс возао камилу
за љега. 11с стидите m1 се цјеливајући га?
Умјесто тога. нас оптужујете јер се Крсту
Христовом поклањамо и образу Његовом
којима се сила злих духова и ђавоља обма-
11а разруши." Овај камен о комс говоре је
глава Афродитина, којој се поклањаху. коју
11 Хавар називаху. На њему су и до данас
уклесани обриси (главе), које ће уочити они
који пажљиво посматрају.

Овај Мухамед многе којештарије, као
што рекосмо, написа. Свакој од њих наслов
стави, тако и спису Жене у коме озакоњује
да се јавно могу узети четири жене, и на
ложница ако може и хиљаду, колико рука
љегова обухвати оних које пристају. Од че
тири жене, коју хоће отпушта, коју другу
хоће узима. Због оваквог повода је устано
вио закон:

Мухамед имаше помоћника, тј. друга
званог Заид. Он имаше жену красну, коју
пожели Мухамед. Када су сједили, рече им
Мухамед: ,,Он, Бог, ми тако заповиједи да
узмем твоју жену." Заид одговори: ,,По
сланик си. Учини шта ти је Бог рекао."
Тачније од овдје реченог, рекао му је: ,,Бог
ми заповиједи да пустиш жену своју." Он
је пусти. Након неколико дана другачије
рече: ,,Бог ми је заповиједио да ја њу
узмем." И тако, узевши је, прељубу учи
ни с њом, постављајући такав закон: Онај
који то хоће, нека отпусти жену своју. Ако
се она по отпуштењу врати, нека је узме
други. Није достојно да је узме ако не легне
са другим. Ако брат отпусти жену, нека је
узме његов брат који хоће.

У том спису тако заповиједа: ,,Дјелај
земљу коју ти је дао Бог и узимај је", и све

томе сm1111ю, да нс изговарам све срамоте
као 011.

Опет, друго писмо је О камили Божјој.
О љој говори како бијаше камила од Бога
која је испијала цијелу ријеку, и не могаше
пролазити између двије горе јер није било
довољно мјеста. Људи бјеху у мјесту том:
један дан они пијаху воду, а камила други
дан. Пијући воду она их храњаше, дајући
им млијеко умјесто воде. Усташе они људи
што су били зли и убише камилу. Она
бијаше родила малу камилу. Кад јој мајка
бијаше убијена, мала завапи к Богу, и узе је
Бог к себи.

Кажем њима: ,,Одакле бијаше она ка
мила?" И кажу да би од Бога. И кажем:
,,Смјеша ли се камила са другом ками

лом?" И кажу: ,,Не." ,,Откуда" - рекох -
"роди малу? Видим камилу вашу без оца
и без матере, и без родослова. Родивши,
зло пострада, но нема ни онога ко насиље
над њом учини. И мала камила се узнесе.
Пророк ваш, за кога кажете да му говора
ше Бог, зашто не сазна за камилу гдје пасе,
и ко млијеко пије којим она доји? Или и
она некако западе у зло и би убијена, или у
Рај, као ваш претходник уђе? Од ње ће вам
бити млијечна ријека, о којој празнослови
те: три ријеке ће у Рају потећи - воде, вина
и млијека. Ако је ван Раја ваш претходник
камила, јасно је да ће увенути од глади и
жеђи, или ће се други њеним млијеком
наслађивати. Узалуд се ваш пророк поноси
умишљајући да је бесједио с Богом - тајну
о камили му не откри. Ако је, опет, у Рају,
испиће воду, те ћете пресушити при без
водности усред рајске хране. А од ријеке
вина ћете ожеднити - нема воде, испила
сву камила. Пијући само вино жеднићете

и у пијанство пасти и уснути. Глава ћс вас
бољети, и по устајању од сна наситивши ес
вина, заборавићете рајске красоте. Како се
ваш пророк не досјети да ће вам тако бити
са храном у рају? Ни о камили се нс по
стара, гдје сада пребива? Но, ни ви њега
не питасте о ономе што вам о три ријеке
исприповиједа празнословећи. Али, ми
вашу дивну камилу, међу душама магара
ди, гдје ћете и ви пребивати, као стоку која
вам је претходила јасно објављујемо, тамо
гдје је тама најкрајња и мука бесконачна,
огањ шумећи, црв неуспављиви и бездан
демонски."

Опет рече Мухамед, (у) писму Трпезе,
говорећи како је Христос од Бога тражио
трпезу, и даде му се. Јер Бог, рече, говора
ше Њему: ,,Дадох теби и твојима трпезу
нетрулежну." Писмо Волови и неке друге
главе смијеха достојне, које због њиховог
мноштва нађох за приличније прескочити.

Положио им је закон да се, уз жене,
обрезују, да суботу не празнују, ни да се
крштавају. Да једу оно што је законом
одређено, а да ес удаљавају од онога што је
законом заповијеђено. Свињско месо да не
једу, и вино никако да не пију.

Само Једноме Богу да се поклањају.
Христа поштују као Ријеч Божју а не
као Сина, као од Духа Светога рођеног,
Ријеч и Дух изговорено и у ваздух раз
ливено. Схватити то као неипостасно, и
Родитељу неједносуштно. Свету Дјеву
Марију не називају Богородицом, но
Мојсијевом и Ароновом сестром, тако
нешто празнослове.

За себе рече да ће бити кључар рајски.
Тако ће и у Дан судњи прво Мојсије са
Израиљцима иступити, рече, и као пре-

ступници Закона биће муци вјечној пре
дати. Потом he Исус иступити, рече. и
одрсhи пред Богом да је себе назвао Сином
Божјим. Хришћани су се на то дрзнули и
додали име Христос, и Бог и Син Божји, и
проповиједали Ријеч оваплоћену и распету.
И потом ће, рече, он бити позван од Бога, и
као највећи поштовалац Божји и узрочник
богопоштовања у свега народа похваљен
бити, те због тога бити рајски кључар. И
када отвори Рај, ући ће са њим без ријечи
противљења и без испитивања седамдесет
тисућа, које може са собом увести. Остали
ма ће се судити, каже, и праведници ће се
засигурно храном (рајском) наслађивати.
Који се нађу као грешници свезаће им се
грамата о врат, те ће и они у Рај ући. и
називаће их помиловани Богом и Мухаме
дом.

Три ће ријеке бити у Рају: једна меда, и
друга млијека, и трећа вина. Свако ће сло
бодно пити и напојити се из које хоће. Жене
ће бити с њима безбрижно, мести им домо
ве и у свему угађати. Јудејци и хришћани
ће бити на огањ наложени умјесто дрва,
самарјани ће смеће износити и њихов измет
из Раја чистити, да се Рај не усмрди. Свако
ће на начин на који је овдје живио, у богат
ству или у сиромаштву, живјети и тамо.

Овај лажљивац учаше да је сваком добру
и злу узрок Бог, свему што наиђе на човјека,
па и искушењу лукавога. Лажно говори да
су од Бога разбојници и врачари, и за оне
које они уграбе злим дјелима, и убијени,
рече да је Бог записао да им тако буде и да
је Он хтио да тако умру.

И друго штошта празнословио је, про
клетник и туђин вјечним благима, као без
божни хулитељ.
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Ови се називају клеветницима хришћана,
јер хришћане који служе Једном Богу,
Живом и Истинитом Коме се у Тројици
поклања, оклеветаше говорећи да часним
иконама Господа нашег Исуса Христа, Пре
чисте и Пресвете Владичице наше Бого
мајке и светих као боговима и идолима слу
же, попутЈелина. На тај начин испољавајући
непријатељство, Христовој Цркви се срам
но наругаше, свете иконе поскидаше и из
ломише, а хришћане који су их поштова
ли, по древном обичају, договорно мучише
горко Јудејци и боrомрзитељи.

Од старца неког овако изниче та јерес.
У Тиверијади бијаше неко, сматра се

јудејске вјере, велики у свом народу. Његово
име билоје Тесарандапих. 133 Он би сасуд лу
кавогдемона, когаје потпуно у себе примио.
Чарањем и магијом се бавио као неком умје
тношћу. Овај поста непријатељ хришћа
нима, те позави,цјевши Христовој Цркви
тражаше тренутак у коме ће нападом ра
нити блаrовјерје. Нађе тада онога што би
владар рода сараценског Њему бијаше име
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Заид. Зближи се с љим, и приказујући му ес
као пријатељ, а предвиђајући некаквом
магијом и неке љегове помисли и хтјења,
уједно му обећа да ће, ако буде љега
слушао, дуго поживјети на власти и триде
сет година у њој провести. Овај, понијевши
се у свом безумљу, будући да је волио не
чист живот, и да је примивши власт на
широко своје тјелољубље распрострео,
усвоји ријечи безбожника, а то се показа
убрзо, када заповиједи да се по свој земљи
његовој, гдје год се нађе насликана икона,
и било каквог створења лик, саструже, по
ломи и спали. Богоборац ђаволско злодјело
лажју скриваше, и држаше у тајности да
уништавају сва изображења само да би
уз њих уништили и велељепне украсе на
шег Свештеног Писма. Пошто безакона за
повијест би објављена, одмах, заједно са
другим сликама и киповима, и оне укра
шене свештене иконе из Христових цркава
истребљиваше. Стргавши са њих изобра
жења ломише их, а с тим још и из цркава
оне натиписе на светим сасудима и на
ризама цијеле предаваху огњу. Све се ово
чинило нечистим и безаконим рукама.

Послани ради овога христоборци, Жидо
ви и Сарацени, принуђаваху хришћане да
извршавају наредбу, а ови тјерани и нуђени
да се прихвате толиког скрнављења не по
слушаше.

Од тог времена рођено, зло узрасте, и у
грчке крајеве дође, Његову заразу не при
мише неки прости, но сами свештенства
начелници, названи пастири, а вуци по ћуди
и хтјењу. Од њих тада бијаше ондашњи
Наколијски епископ. Тако богоборци смис
ливши и урадивши, поругаше се Божјој
Цркви.

Какав крај прими учитељ ове злобе,
свепрљави Жидов, није праведно прескочи
ти. Јер, Заид онај, поживјевши само двије
године и шест мјесеци отргну се од живо
та. Његов син звани Јулид, примивши оче
ву власт, заповиједи да се врачар, као онај
који је преварио његовог родитеља, горком
и страшном смрћу убије. Тако прими плату
приличну злоби својој.

Ускоро се источна Црква обуче у своју
љепоту и прими обнову светих икона.

Коријен оне горчине, једном засађен
у грчке градове, достиже и до онога који
тада цареваше, Лава по имену и по нара
ви. Он се, подстрекаван жалцем нечисто
те и тјелољубља слично оном варварину,
разбјесни на благовјерје Божјих Цркава,
трудећи се да Свештено Писмо истреби и
затре. Наслиједивши његов гријех и без
божности, син Константин подиже не
приј атељеку бобру на благочешће. Сабра са
бор безаконих епископа, и изложи бешчас
не заповијести своје безбожности: до краја,
дакле, свете иконе затирати и уништавати,
а оне који им се поклањају или их помињу
у молитвама на горке муке и казне преда
вати. Оптужи их за гријех идолослужења,
говорећи да им се (иконама) поклањају као
боговима. Свештено живљење монашко
(треба) сасвим одбијати и ругати му се, па
или да монаси скину (монашку) одјећу, или
да приме различите муке.

Због тога нам се присаједини јудејско
расуђивање, а разумијемо и хришћанску
проповијед. Нама преостаје, пошто смо
својевласни, да изаберемо или добро и спа
соносно, или зло и штетно.
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] lека свагда од стране Свете и Једносу
штне Тројице Којој се поклањамо, Оца и
Сина и Светога Духа, буде проклет и клет
најприје Симон Врачар као први зли начал-
ник злих јереси, а са њиме Клеовије, Ме
нандр, Филит, Ермоген, Александар Ковач,
Доситеј, Горготеј, Сатурнин, Масмотеј,
Адријан, Василид, Исидор, син његов
још безумнији од оца, Евион, Карпократ,
Епифаније, Продик, Киринт и Миринт, Ва
лентин, Флорин, Власт, Артемон, Секунд,
Касијан, Теодот, Ираклион, Птоломеј, Мар-
ко, Коловарс, Адемије Карцијски, Теодот
Кожар, Теодот други који је с оне стране
Еуфрата, Моноим Арабљанин, Гермоген,
Татијан Сиријац, Амоније, његов син раван
му у заблуди Ермофил, Кердон, Сакердон,
Маркион Понтијски, Апелије, Асклепиодот,
Вардисијан, Аполонид, Потим, Препон, Пи
тон, Синер, Теодот Трапезунтски, Мондан,
Прискила и Максимила, његове безумне
ученице, Непос, Елкесије, Ориген, Ориген
други звани Адамант, Савелије Либијски,
Новат, Павле који је од Самосата, Епи
ген, Клеомен, Ноит Смирнски, Маниј који
је имењак безбожног безумља, Саватије,
Арије, Мелетије, Аетије, Евномије, Арести
је, Евдокије, Македоније који се са Светим
Духом бораше и заслужено би назван духо
борац, Аполинарије Лаодикијски и његов
син Аполинарије, Маги, Полемон, Пелагије,
Келестин и Јулијан као истог безумља по
борници, Теодор Мопсуестијски и Несто
рије, нечистог човјекослужења пренечисти
проповједник, Кир и Јован из Киликије, ис
тог безбожја пребезбожни поборник, Ев-
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тих II Диоскор, помоћник и заступпик Вир
сума, Зора, Тимотеј звани Дхор, Петар Му
цави II Акакије којн је написао лаж1111 с1Ј11-
так сједињења, 31-111011, Ламбстијс, начал-
1111к злоимснс Маркионовс јереси, Дидим
11 Евагрије који је Оригенове нечисте
брбљарије утврдио, Петар Ваљар који се
усудио да Трисветој пјесми дода распети
за нас, други Петар иверска гнусоба, губа
варвара, Исаија, тога Петра бранилац, који
изњедри другу јерес. безглаву!" међу без
главим. Затим међу свима и прије свих, и са
свима и послије свих, и више од свих Севир
Антиохцјски нека буде проклет и сви његови
бијесни ученици. Он од свих старих и но
вих безглавих суровији бијаше мучитељ и
Свете Саборне Цркве непријатељ прелука
ви. Антиохијске Цркве прељубник, пребез
акон и премрзак; Теодосије Александријац

/ и Антим из Трапезунта и Јаков Сиријац и
Јулијан Халикарнасијски, Филикисим, Гај
Александријац, од кога бијаше гајанска, тј.
јулијанска јерес, Доротеј који ове безбож
не јереси бијаше поборник, Павле Црни, не
само назван тако, већ и уистину, Јован Гра
матик, чији је надимак Трудољубац, мада
ипак Залудтрудни, Конон и Евгеније, три
Бога триклети поборници, Теместије отац
незнања (Христовог), и родитељ, и сијатељ
пребезумни, који не разумјевајући и не
знајући а тврдећи да разумије и зна, бо
rопротивник, брбљаше да Христос Бог
наш није знао Дан Судњи. Да није био у
неразумијевању силе својих ријечи, не би
изродио погубно незнање, и нечистоте
незнања топло помагао. Из свог безумног
разума изрекао је да Христос није разумио
- пошто није био Бог увијек постојећи но
истински човјек - дан судњег свршетка.

Из безумног разума износи и представља
Га обичним човјеком, и таквом лудошћу
назива себе безглавим, брбљајући о једној
сложеној природи Самога Спаса нашег
Христа. Нека буде с љим проклет и три
клет, Петар Сиријац, и Сергије Јерменин,
старјешина горког безбожја, који нити
бише међу собом сагласни, нити што слич
но другима говорише. Дамјан који се ови
ма веома много противио, и јавио се као
нови Савелије нашег времена, и с њим
насљедници његовог бешчашћа клети и
проклети да буду, Атанасије Сиријац и
Атанасије Апозигарски, и они који њиховом
несједињеном сједињењу, као незналице и
несједињени приступају и као безумна сто
ка од њих су напасани, један од другог кле
ветама и непријатељски рањавани. Нека се
с њима обуку и одјену клетвом и проклет
ством, и Венијамин Александријац, побор
ник и заступник гајанске јереси, и Јован
и Сергије и Тома Сиријци и Севир. Да се
заједно с овима јавно приопште проклет
ству и осуди истинске проповиједи и Мина
Александријац, гај анске јереси поборник и
заступник и онај који је јавно војевао про
тив проповиједања истине, и сви с њима
који су њихови заједничари и истоплеме
ници и другови у безбожности. Са њима да
клети буду и проклети Кир Александријски,
пребезакони прељубник, и Теодор Фаран
ски, Сергије (епископ) Константинграда,
и Хонорије Римски, једновољне јереси на
челници и заговорници. Са њима, нека так
ва клетва покрије и Пира, Павла и Петра,
Цариграда првопрестолнике, бешчашћа
поборнике, који се борише сами против
себе и против истине, и до сада су под клет
вом остављени; Макарије Антиохијски и

Стефан, љегов ученик и безумља учитељ·
Полихроније, нови Симон Врачар, и
Армасије Гнојни који ес у Александрији до
сада бори.

И Цркви туђи и на правовјерје ратни
ци, који ес Бога и цара и светитеља Божјих
одричу и сараценским тајнама хвале, нека
падну под исте такве клетве и страшне осу
де. И све јереси које од времена Христовог
доласка узрастоше, и осмјелише се против
Христове Цркве рат водити, а то су нико
лаити, евтихијани, каињани, дамјанити,
вардилиоти, верворијани, часни војници,
змијници, катактисити, уздржници и такви
на другој обали, водопредстојатељи, мар
кионити, фриги, пепузијани, хљебочувари,
таскодрунзи, четрнаестници, назареји,
мелхиседекијевци, противници Марије
псатиријани, киртијани, дулијани, човјеко
образници,јеракити, масалијани, исаијевци,
неразумници, јаковити, несторијевци, три
божници, евтихијевци, безглави, варсану
фити, једновољници и ако постојијош нека
бешчасна и богопротивна јерес.
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Богољубиви саслужитељу, и од свих ми
најприснији Јоване, три су степена оних
који прилазе Светој, Саборној, Апостолској
Цркви. Први степен су они који потребују
свето крштење, Други они који се не
крштавају, већ се помазују светим миром,
и Трећи они који се нити крштавају, нити
помазују него само треба да прокуну своју
јерес са свим другим (јересима).

Ово су они који се крштавају:
Тд СЈЩ\РV11311
1. Они живе у Галатији. Имају неког Мар

ка као свог учитеља. Одбацују Божанстве-
. .ни разум, клеветају крштење и уклањаЈу

се од савршења њега. ,,Не доликује", гово
ре, ,,лик небеских и невидљивих, видљиво
изображавати на земљи, нити ономе што је
тјелесно приписивати бестјелесно." Одри-
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чу Господњи домострој о нама, и о материји
свега што постоји саблажњавају се као Си
мон. 1 [азивају ес нюскодрунзн на галатском
језику будући да нюскос значи клин, а друн
гос јс ноздрва. Њима јс обичај да када гово
ре своје молитве, стављају прст десне руке
у ноздрву, па по томе имају такво име на
галатском, које гласи клинопобадачн.
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2. illаркионит Понтски бијаше ученик
Ксрдонов. Говорио је о четири нерођене
суштине које су основа свега што постоји,
па опет то четворо у двоје слагао, од којих
је једно назвао добро и неразумно, а друго
саздатељно и праведно, и лукаво. Тврдио
је да је Христос привидно био човјек, а
не истински. Тијело је зло, и сав свијет
је творевина лукавог, а душу сматраше за
дио Божјег бића. Успоставља тврдњу о
постојању непријатељства између душе
и тијела. Змију сматра за бољу од Творца,
јер је Он из зависти забранио окушање са

. .
дрвета, а ова Је дарежљиво савјетовала да
кушају. Њу и поштују, кујући је од бакра, за
неке друге се говори да ЈС и живу изузетно

поштују,
И хљебочувари произилазе из јереси

овог Маркиона. Име су промијенили због
додатих учења. Замијесивши тијесто
с млијеком, то у тајнама135 дају својим
сљедбеницима. Одбацују Закон и пророке
и патријархе, уображавајући да су од Луке

примили Јеванђеље. Васкрсењу тијела се
подсмијевају као бесмислици. Овај Мар

кион у тајнама, тј. у служби, воду прино

си. Од њега и остало наслиједише његови

ученици. Говори се како је Маркион рекао

светом Поликарпу: ,,Знаш ли нас, Поликар

пе?" Поликарп рече: ,,Знам - првенца Сата-

111111а."
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З. ()ви умјесто вина воду Богу приносе, па
се због тога називају и водопредстојатељи.
Ови брак називају бпудничетьем. Оно што
је од Бога створено мрзе као зло. Као на
чалника јереси имају једног од ученика
Јустина Философа и Мученика. Кажу да је
послије мучеништва светога Јустина одсту
пио од Цркве и измислио такву јерес.
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4. 6асилид Египћанин баснословно Је

да се Христос на земљи јавио као
бестјелесан, да није страдање претрпио.
Симон Киринејац је, држе, на крст био
прикован, док је Христос издалека гледао и
смијао се јудејском безумљу. Не доликује,
говоре, поштовати распетога, но онога
за кога се сматра да је распет. Одбацују
васкрсење тијела, напуштају За1<0н и проро
ке. Допуштају да се оно што је принијето на
жртву идолима једе без страха, и све срам
но чини без размишљања, да се магијом,

чаробњаштвом и врачањем бави.
Валентин претпоставља да су муње и

бездан били прије свега. Баснослови да је
Христос бестјелесан, да је тијело са душом
примио од Саздатеља, које испрва није било

додирљиво ни видљиво, а касније јесте.
Од њих сејермеји називају они који су од

некога тако названог примили име. Свако

забрањено дјело чине, празнике недоличне

праве, једу принијето на жртву идолима. За

Господа кажу да је тијело Његово снесено

с Висине, и да је тако прошао кроз Марију

као вода кроз трубу. И ово баснослове: друго

тијело, које називају духовно, ће васкрсну-

ти, а нс ово. Чине себе сличним разумни
цима, и вардисијанима, а и валентијанима.
Валентин бијаше египатски епископ.

Никоаанти
5. Н иколаитска јерес од Николе происхо

ди, једног од седморице ђакона. Тај Никола
је имао лијепу жену, и свакоме ко би то хтио
допуштао је да буде са њом. Познато је и то
да се ниједне друге јереси начелник не нађе
1<ао такав учитељ сваког мрског, и прљавог,
и скаредног дјела. Он први поче говорити
да ако неко не чини свакодневно прљава
блудна дј ела, не може бити учесник живота
вјечног. Од њега су јеретици названи разу
мници и ворворити, односно развратници,
које оптужују за сва скарадна блудочинства.
Толика је њихова мрзост, да и Господ рече
епископу једне Цркве: ,,Имаш неко добро,
будући да мрзиш дјела николаита која су и
мени мрска."
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6. iИондан је себе назвао Утјешитељем.

Двије блуднице жене је узео, Прискилу и
Максимилу, и назвао их пророчицама. Пе
пуз, град фригијски назвао је Јерусалимом.
Заповиједао је да се бракови растављају,
да се од хране удаљава. Пасху исквари,
и Три Ипостаси Једносуштног Божан-

. . .
ства смјешавши, у Једно лице сједини,
Ови мјешају брашно јечмено са крвљу и

причешћују се. Не признају да се овако
причешћују, стидећи се.

iИAIIHXfJII
7. Од Манента Персијанца (потичу). Они

су именовали двојицу једнако моћних и

супротстављих (богова), хулећи на Божан-. .
ство, од КОЈИХ Је Један узрок свјетлости, дру-

ги таме. И сунце и мјесец су боготворили,

а ђавола су називали владаром тијела.

О законском браку говорили су да је демон
ски, и удјељивање сиромашним називали
безакољем. Сматрали су да Господ при
оваплоћењу није примио човјештво, и ру
гали се крсту, и смрти, и Васкрсењу као
привидима. Проповиједали су о томе да
се душе након смрти премијештају у
звијери, стоку и птице. И за све су говорили
да има душу: и огањ, и ваздух, и земља, и
вода, и биљке, и дрвеће, и сјемена. Због
тога они који су упућени у њихове тајне,
који су изабрани, нити ломе хљеб, нити
сјеку биљке, већ проклињу оне који то чине.
Чине врачања и чарања, и упропаштавање
дјеце не напуштају. Називају себе Христо
вим антихристима, и слаше пред собом
ученике као проповједнике. Тај Манент
обећао је цару Персије да ће му исцијелити
болесног сина. Али када га мртвим

. . .
учини, прими плату ДОСТОЈНУ дјела СВОЈИХ
- одераше му кожу.

Још су говорили да неко, по имену Сак
ла, земљу носи на рамену, и када се замори
пребаци је на друго раме, и због тога бивају
земљотреси. И ово рекоше: како је Господ
ради спасења душа направио справу која
има 12 када, које вртећи се укруг узимају
душе умирућих, а њих прима Сунце, ве-

лико свјетило, зрацима их чисти и предаје
Мјесецу. Тако се испуњава оно што назива

мо мјесечев круг.
вкнол,иЈдllИ, КОЈН су дt'ГИЈдНИ
8. евномије бијаше Аетијев ученик. Њега

аријанац Евдоксије, који је задобивши Кон

стантинову љубав уграбио катедру Кон
стантинграда, постави за епископа града

Кизика. Овај Евномије је у хуљењу пре

вазишао свог учитеља, приписујући Сину

да је из небића, и непромјењив, и слуга
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11 у свему несличан Оцу. Хслсоспонт

ски епископи га не трпјсшс, па га ту
жише Константину цару. Константин је
6110 заповијелпо да се Ријеч назива само
с711ч11а Богу, нити нсслична, нити
јсдносуштна. На овај 11ач11н Евномије је
послат у заточење. 01111 који су му се
покоравали 11 слушали га научише се од
њега крштавати једним погружењем
лијући воду на главу, до пупка. Поливе
на вода не треба да иде испод стомака,
Безаконо је, говоре, да дјетородни сасу
ди задобију дар нетрулежности. Ови ни
цркве, ни сјенице, ни зборишта немају,
110 се у неким тајним мјестима под земљом
сабирају, па их због тога многи називају
011111ш110 у јазбинама ијамама живе.

Пл1v111Ј.11111
9. Они су од Павла Самосатског. Он учи

да о Христу треба понижавајуће и ниско
мислити, као да је по природи био оби
чан човјек, говорећи да почетак има од
Марије.

ФO'Гllllll]1ШII

1 О. Фотин, епископ у Срему у вријеме
цара Констанција, обнови јереси Павла Са
мосатског; Савелија Либијског и Мондана.
Проповиједао је да Бог Ријеч није беспоче
тан, нити је Творац свих вијекова, нити да
је био прије све твари, већ Га назива мла
дим и новим, те да тјелесни почетак прими
кроз рођење од Дјеве.

Овога Фотина Сабор који би у Срему не
само да достојанства лиши, но и примо
ра на живот ван грчких земаља (у изгнан
ству). Због тога и они који су из ове јереси
потребују свето и спасоносно крштење.

GAKfAHJAШf

11. Од Савелија Либијског (потичу) који

је уч110 синоочипству, говорећи о једној
ипостаси Свете Тројице Слич110 овоме му
дровао јс и други Савелије.спископ пента
пољски. Он се дрзну рећи да је Јсдинородна
Ријеч ради потребе произашла, на (нско)
вријеме, а послије се вратила у Онога од Ко
га је изашла, говорећи да нити је прије изла
ска била, нити послије изласка настајала.

illлp!-ir ЛIIJЛIIII

12. Овај Маркел је био епископ у Анки
ри. Он мудроваше приближно Савелију
Либијском, који је учио о синоочинству
и о томе да постоји једна ипостас Свете
Тројице.

G11лю1111Јл1111 J\O]II су ол G11лю11л fspл'1t1pл
13. По некима, ово је јерес прва од Хри

стовог доласка. Овај Симон бијаше врачар
родом од Гетхе, града самарјанскоr. Пред на
родом самарјанским чиниоје некаква приви
ђења, говорећи за себе да је велика сила
Божја, и да је сишао свише. Пред људима у
Самарији себе је називао оцем, а Јудејцима
је тврдио за себе да је син, који мучен од
њих не пострада, већ то бијаше привиђење.
Заволи неку жену из града Тира, и учини је
једнаком блудници, па се дрзну даје назове
дух свети, те рече да је ње ради он сишао
са неба. ,,Она је", рече, ,,овца заблудјела. И
у које се све не преобразих небо, и по кога
неба образу не бијах како бих се прикрио
од мојих анђелских сила, да не би дошли
на мисао: 'Ово је тај!' Ова се и дух свети на
зива, којом анђеле створих." Још говораше
да анђели створише сав свијет и човјека,
да није сав свијет Божји, и одбациваше
васкрсење мртвих.

О ilfшм,дру
14. Онје био ученик Симона, Самарјанин

родом из села по имену Каперета. Није

само мудровао једнако као учитељ, 110 и
много нечаспијс од онога, називајући себе
спаситељем. Ради спасења људи, онје одне
куда свише сишао, послан од невидљивих
вијекова. Учио је да се нико, па ни сам Тво
рац свијета, не може другачије супротстави
ти анђелима, осим да се претходно приведе
врачарском вјештипом од њега преданом
и крштењем које он даје, и тако удостоји
бесмртности, јер отада не умиру.

\) LIШOllll'Пli\\A

15. Ови говоре понижавајуће о Христу,
сматрајући га за обична и проста човјека,
који је по успјешности вјежбања постао ис
тинит. По њима, он је од општења мушкар
ца и Марије рођен, и све јереси ови бљују.
И овај Киринт, и Карпократ исто тако гово
ре и мудрују, па се због тога називају сиро
машни, а од Јевреја су названи евионити
ма. За Господа говоре да је привидно био
човјек, и изабрани Изабраник, по избору
назван Син Божји, будући да је с висине
на њега сишао Христос у виду голуба. Они
не једу ништа што има душу. Упитали су
их: ,,Зашто не једосте?" Рекоше: ,,Будући
да се те (животиње) рађају од сједињења и
смијешања тијела, због тога их не окуша
мо."

О К11р1111ту. Ол њн·д 11от11'lу к11р1шlш111, А ,\руrн
гокорt лл ]( (КIIOIIIIT.

16. Он говори о откривењу великом
од анђела које му је дато, и уводи лажи,
говорећи да ће по васкрсењу мртвих на
стати земаљско Христово царство, и да
ће Јерусалим опет у жељама и сласти
ма тјелесним пребивати, и обмањује
сједињујући с тим (учење) о тисућу година
живота у свадбеном весељу.

Говоре да је свети Поликарп, епископ

и мученик, купајући се некада у бањи, а
бијаше ту и свети Јован Апостол, видјсвши
Киринта да се купа одскочио с мјеста
и заповиједио онима с њим да бјеже.

Бјежимо", рече, ,,да се како бања не сру
ши и све повриједи, јер је унутра Киринт,
истински враг," Кажу да он метеж ство
ри када они који бијаху с Јаковом написа
ше посланицу у Антиохију: ,,Они који од
нас изађоше, смућују нас." Тај исти и Пе
тра испитиваше о Корнилију, а другом при
ликом би узрок и побуни против Павла у
храму у Јерусалиму када се остриже. И за
Христа говораше да је распет, и да још не
васкрсе, да ће васкрснути када буде опште
васкрсење.

О (}д•гур111111\'
17. Gатурнин по свему мудроваше по

пут Менандра, који бијаше ученик Симона
Врачара.

О Едрпокрд•гу
18. Тај Карпократ назва себе оцем мудро

сти, и јавно је изговарао враџбине, хвалећи
се њиховом снагом, и приповједао пред свим
људима о бајалицама које се чине у вези са
љубављу. Учио је лажљиво, а нескривено.
Савјетовао је да се чини свако срамно дјело
и безакона радња. Уз претходно речено, и
то говораше нечисти и мрски Карпократ, да
ако неко не испуни вољу сваког демона и
анђела, не може узићи на вишње небо, нити
проћи начала и власти. И овај је за Господа

. .
говорио да Је настао од сједињења.

О 21lдрку, сккrрнол, н злол,удро1\\ 1ы'1лл1шкv
]LpLC\I, 11 О\IНЛ\А KO]li Л\уДр\(ЈV исго КЛО он

19. Ови праве шатор и службу обављају,
вршећи је са неким призивањима. Говоре о
духовном браку који они савршавају, и до
носе воду и крштавају оне који су њихови,
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говорећи: .. У нмс нспозпагог оца свих, и у
истиниту матер свих, 11 у сина КОЈИ ЈС си
шао", 11 убацују јеврејска имена, од чега се
плаше крштавани.

\) ЉIIЛIIJV
20. flпелије бијаше ученик заповијести

Маркионових. Он пророкова онима који
су слушали казивање, говорећи од не
ког непријатељског духа у виду дјевојке
чије је име Филумена. Баш ништа истини
то не рече. Многе погрде изнесе на Закон
Мојсијев и на пророке.

О Тro,\O'l'\r Koifi11py
21. За овог Теодота кажу даје био начел

ник и отацјереси Павла Самосатског. Први
је назвао Христа обичним човјеком. Био је
одлучен од епископа и мученика Викентија.
Павле Самосатски био је његов ученик. За
желио је да обнови ову јерес, и због тога
био извргнут од стране Сабора. Кажу да
је Анатолије Исповједник био обманут од
Асклипиодота и од неког другог Теодота,
Трапезунтског, који су били ученици Тео
дота Кожара. Ови убиједише Анатолија
Исповједника да буде епископ тејереси, као
и да ће узимати од њих 150 динара мјесечно.
Пребивајући с њима, Господ га је много
поучио кроз виђења. Чак бијаше и сличан
мученику: будући да остаде неисправљен,
бијаше ноћу бијен од анђела. Уставши
ујутру и обукавши се у врећу, пепелом је
посуо главу, и испуштајући многе сузе и
показавши ране клирицима и људима,једва
бијаше примљен од Зефира епископа.

Q Шi(СА/l'ПIЛЫ

22. Ови одбацују неке дијелове од цијелог
Божанственог Писма, а опет држе се ријечи
Старог и Новог Завјета. ,,Апостол" у пот
пуности одбацују. Још говоре да одрећи се

није штетно, тс да !1с се разуман под при
силом одрећи устима, али срцем никако.
Доносе неке књиге, говорећи да су с неба
пале. Ко њих послуша и вјерује им, примиће
отпуштсњс гријехова. Другим отпуштењем
ће, рекоше, отпустити него што Исус Хри
стос Бог наш остави.

0 1/11ютv
23. Овај Непот је био епископ у Египту.

Учио је горе од Јевреја о обећањима светим
у Божанском Писму, о ономе што је обећано
дати им, и измишљао да ће хиљаду година
трајати нека тјелесна гозба на земљи. Обма
ну свога срца хтио је спојити са Јовановим
Откривењем.

О Пrл111'11Ју II Кrмст1111у
24. Ови бијаху једномишљеници са

умишљено мудрим Несторијем, будући да
на Сабору у Ефесу многа зла о њима реко
ше, јер хтједе Несторије бешчасни обнови
ти тврдње Пелагија и Келестина. О њима се
говори да су у вријеме Теофила, епископа
александријског, и у вријеме Инокентија,
епископа римског, они устали на Цркву,
и многе борбе на њу дигли. Списима два
претходно поменута првопрестолника бише
осуђена ова два јеретика, Пелагије и Келе
стин. Како кажу, ни епископи, ни клирици,
нити уопште од свештеничког чина, но као
монаси ходили су умишљајући против ис
тине, али бијаше препозната и мудрујућа
јерес безбожних манихеја.

Свима њима, када приступају Светој и
Божанственој и Саборној и Апостолској
Цркви, потребно је божанствено и спасо
носно крштење.

Посто311 11 дру1·а 3срсс лнлх11ссдш113а11а
25. iИелхиседекијани су они који се сада

називају атинђани, Они поштују Мелхи-

седека по коме и имс добише, и налазе ес
у Фригији. Ови нити вјерују као Јевреји,
нити као незнабошци. Сматра се да субо
ту поштују али тијело не обрезују. Они ни
једном човјеку нс допуштају да их додирне,
110 ако им неко даје хљеб, или воду, или неку
ствар, не подносе да је из руке узимају, но
моле од онога који им даје да ствар положи
на земљу, те тако они ово прилазећи узму.
Исто овако поступају када они сами неко
ме нешто дају. Атинђани их зову пошто не
дају никоме да их дотакне. Атинђани зна
чи недодирљиви. Због тога је и њих, када
приступају Светој и Божјој Цркви, потреб
но крштавати.

G1ш ;\,\ :~11,\Jr: О,\ окщ ,\l(tlЛШ'Г 11 Ш'Г JLprc11 1,plll'l'I\-
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26. Четрнаесттщи јесу они који у чет
рнаести дан мјесеца празнују Васкрсење
Господа нашег Исуса Христа, без обзи
ра на то који је дан: понедјељак, уторак,
сриједа, или други дан. Кажу да је Апостол
Јован предао то предање. Они и Новатови
ученици се не подносе. Покајање, такође,
одбацују. Држе се туђих књига, додајући
неке Преласке апостолске, и поштују дру
гаДјела апостолска, а не она заповијеђена
правилима.

Нонатијашг, 1,0]11 су Ct\~Л'Гll]t\1111

27. Тај Новат бијаше презвитер Римске
Цркве. Будућида се у вријеме гоњењаЦркве,
не могући трпити муке, неки од вјерних
одрекоше Христа, пошто гоњење престаде
они падоше пред пастире Црквене, молећи

. .их са сузама да им се да вријеме покајања
и да добију исцјељење. Дрзну се Новат да
ове не прима, већ се томе противљаше, бе-

стидно говорећи: ,,Не треба палим руку
дати, но у паду нека пребивају." Њега
изобличаваху они који се у вријеме
невоља одрекоше и самога свештеничког
достојанства. Епископи покајањем успра
више пале одговарајућим напорима и спа
соносним временима.

Овога Новата, који оста ношен дрскошћу
охолости, одсјекоше од Цркве. Он се на не
ком мјесту, тешком за пронаћи, притаји.
Привукавши три старца епископа, силом
их приволи да га рукоположе, и положив
ши руке поставише тог Новата за епископа.
Они и по изгнању из Цркве свједочише о
присили коју су претрпјели од Новата.

Он, још више се осиливши због чина,
све које могаше неразумнике сличне
себи преварити, назва чистима. Његови
истомишљеници и други брак забранише.

Од њега пониче Саватије, неки презвитер
њему подобне гнусобе, који учитеља што
бијаше прије њега превазиђе у гордости и
сујетним бесједама. Са Јудејцима празно
ваше страдање Господње, као да благодат
имају Господње убице, будући да се догово
ри с њима да убиство (Господње) празнује.

flpll]t\IЩII 1'0]11 су О,\ flpll]t\

28. Тај Арије био Је презвитер
александријске Цркве. Учио је о томе да
је Син одвојен од Оца, и да је једне приро
де Отац, а друге природе Син, и временом
раздјељиваше једну Божанску суштину. Но,
и на домострој Господњи о нама је хулио,
називајући бездушним тијело Господње,
и страдање, и невоље, и (говораше) да је
Божанство умјесто душе пострадало. Ова
ко мудроваше и Аетије, и Евдоксије, и
Авксентије, и Вал, који су били епископи
западни.
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29. Onlf су блаженог Павла Исповједника
свргнули са црквеног престола II заточили у
Јсрмснији, а на његово мјесто су довели ду
хоборца Македонија. једнога од оних који
бјеху презвитери код Павла. Оне којн би га
слушали учио је да је Свети Дух створен и
слуга. Поставши омражен због овога, тада
бијаше истјеран, највише због промјене
мишљења Константа и блаженог Констан
тина вјерног. Овај Македоније клеветаше
службу Светога Духа, као да је подређен, и
аањи од Оца, и туђи Божјој природи.

fll lOЛIIIIIIPll][I0\11

30. dполинарије Сирин се дрзнуо да за
Христа каже да је без ума (човјечјег), да је
умјесто ума у њему Бог Ријеч. Ради тога
треба, каже, исповиједати једну природу
Бога Ријечи и тијело. Опет, за Оца каже је
он Син на Очински начин, и Син да је Отац

/ на Синовски начин, и такође за Духа Свето
га - по њему је једно Бог Тројица.

Не само ово, већ и (учење) о неизреци
вим добрима, која су припремљена светима,
у велико понижење спушта, тј. у јудејство,
да се такве жртве поново врше у цркви.
Још говори да је Бог Ријеч узео оно тијело
које бијаше имао на небесима, предвјечно
и њему истосуштно; и да Је страдање при
мио Својим Божанством, да је у тридневној
умртвљености тијела и Божанство било
умртвљено, и тако тек од Оца опет из смрти

васкрснуто било. О томе је свети Григорије
Назијанзин писао Нектарију епископу Кон
стантинграда.

01111 KOJII БОЛVЈV щ ок11х шт Jfprcн сллю ci лшролt
nолызm.
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·1·р.1;1;11 с,,лю л11 11ро1;у11у с1ю:1у :/lrrc
f;> .асколници мелстијевци су од расколни-

ка Мелетија. Они нису зловјерни, па само
треба да прокуну свој раскол.

То (зловјерни) су и несторијевци, и
евтихијевци, и њихов заједничар Диоскор,
и Јаков (не Ватријски који је правовјеран,
већ други, јретик, који је Сиријац), и оста
ли безглави. Јер,јерес безглавих има раско
ле и секте по питању разлика у Христовој
сједињеној природи. Они разликују Његове
двије ипостаси и два лица прије сједињења,
(а) баснослове да је по сједињењу имао
једну природу, сложену, тако да од тога
времена - по њиховој ријечи - нису заједно
ни Божанска и човјечанска природа, већ је
једносуштност Христова са Оцем и са нама
- опет, по њима- нестала по сједињењу.

Тршл Лtl С[ 311л о 'ГОЛ\[ ксшко ]1 (:fE'l'II lilli\O ыз
гллюџ, 'IJ. БО['ОС'ГРЛI\ЛЛIIIIХ.

О Ћолос11:~л1111л111
1. Нека прва, дакле, глава говори

о теодосијевцима, Њима је началник
Дамјан јеретик. Разликују се у погледу
пропадљивости и непропадљивости.

Љрл3улш1щ11, 'IJ. ш311лл111џ
2. Они говоре да Господ понешто није

знао, по човјештву своме, па тако ни дан
Страшног суда.

Плкл11ЈдШi
3. Павлцјани су од онога Павла који је

пришао Саборној Цркви, па од ње одсту

пио, те се поново вратио јереси безглавих.

Теодосијевци га не примише због тога што

на врло кратко вријеме бијаше у заједници
са Црквом.

IIHOКll'/'/1

4. Huoвumu јесу они који јавно одбацују

разликовање тијела и Божанства по

. .
сједигьсгьу, и називају се различити.

Тро1;01111111
5. Тробоищи прихватају 0110 што је го

ворио Граматик звани Трудољубац, мада
је боље рећи Залудтрудни. Хулишс на
суштину и природу Свете Тројице, На
богослужењима црквеним помињаше и
Теодосија нечистог и Севира умишљено
мудрог. Говораше да тијело које сада има
мо неће васкрснути као непропадљиво, већ
друго умјесто њега.

Друп1 ·1·ро1,01~щ11
6. \)ви говоре све исто као и они тробош

ци, али се одвраћају од изложених ријечи
о васкрсењу које су од Јована Трудољупца,
којима он погубљује васкрсење тијела,

IЛ]illlll'ПI l~OJII С\' JYЛIIJt\1111'1'11
7. Они говоре да је од самог сједињења

Господње Тијело у сваком погледу нетру
лежно.

Друп1 1·А:~,ш11·1·11 KOJII су ЈУЛНЈt11111·п1
8. Други гајанити који су јулијанити го

воре да Тијело Господа нашега Исуса Хри
ста умишљено мудрог у сваком погледу не
трулежно, но да је по сили трулежно, Не
може иструлити никако због тога што њим
влада Бог Ријеч.

Tpr.l\11 ГАЈt11111·п1 1\0JII су ЈVЛ11Јд1111·п1
9. Трећи гајанити који су јулијанити

се називају и нестворени. Говоре како је

Господње Тијело не само нетрулежно од
самог сједињења, већ даје и било нестворе

но, и исповиједају да нема разлике између
Божанства и тијела.

Дноскор11Јнщ11

10. По убиству преподобног Протерија,
Тимотеј звани Ласица прими неке од

Протеријевих клирика, учинивши им што

су хтјели. Међутим, они који се осјети-

шс тјсскобно примањем ових, отргоше
себе од њих, и никоме се не присаједи
нише. Чак се не крштавају, као што многи
говоре.

Г~L3Ј'Ј\1.ШН

11. Безглави су они којима се не допаде
Свитак о уједињењу цара Зинона, пошто
он не одбаци Сабор Светих Отаца у Хал
кидону. Они се отргоше од Петра Муца
вог који прихвати то сједињење, а потом се
раздијелише на друга три раскола, који су
након овога написани:

ЧОКЈЕКООI\Р.!31111
12. Човјекообразни говоре да је Божан

ство човјекообразно.
Gлрсл11уф11·п1
13. f!~арсануфити су од њиховог еписко

па Варсануфија. Од њега се разликују оста
ли безглави, јер Варсануфије није од њих
постављен по правилима.

ИС,ШЈi\1111
14. HcaiUaнu се због постављења Исаије

одвојише од других безглавих. За њега
свједоче да је постављен од Епифанија
Памфилијског, који је и Севира поставио за
презвитера. Остали им не вјерују, већ гово
ре да је онај био мртав кад га је поставио,
јер рука мртвог Епифанија бијаше положе
на на њега.

Љтр11Јд1111
15. Петр~Uш~и су они који проповиједају

да је једна ипостас и особине, осим сушти

не. О томе су расправљали са Дамјановим
расколницима, као што су и писмено многе
борбе међусобно водили.

Онн КОЈН су ол Gtprt1Ja II Ппра
16. Њих 610 бише одвојени. Они из броја

Сергијевих и Петрових одступише, и засеб

но збориште направише.
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17. tl1аркио1111ти, 11 масалијани, и
евтихијевци, 11 од духа просвијећени, и они
који ликују, 11 ламбстијани, и аделфијани,
и евстатијеви, тако називани будући да та
јерес има много имена, назваше се маркио
нити по Маркиону Трапезунтском из вре
мена Јустинијана и Јустина Млађег.

Усташе кроз списе на ову многоиме
ну јерес Кирил александријски епископ,
Флавијан и Теодот антиохијски првопре
столници, Литој мелетински епископ,
Амфилохије иконијски епископ, који наста
ле списе Сјединише против ове многоглаве
и многоимене маркионитске јереси.

Ради поучавања и утврђења оних који
читају бијаше нужно и главе заповијести
написати овдје, и оне су:

1. Говоре да се са сваким човјеком који се
. . .роди у тај час демон суштински Сједињује.

Овако бива Адамовим насљедницима још
од његове осуде. Тај демон, суштински се
сјединивши с човјеком, покреће га на зла
дјепа.

2. Још говоре да свето крштење ништа
не помаже у одгоњењу тог демона. Свето
крштење није довољно да би се исјекли
грјеховни коријени од искони срасли са
ЧОВЈеКОМ.

3. Говоре како само приљежна молитва
може отјерати тог демона. Када онај који
се моли, уз изхракивање и пљување истјера
демона, види се као дим или као змија када
излази. Када се ово деси, бива долазак
Светога Духа на онога који се моли. Све
ти Дух долази на чулима осјетљив начин,
ВИДЉИВО.

4. Говоре да у бестрашћу, које ОД тога на-
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ступа, душа тако осјећа општеље које бива
са Небеским Жеником, као што жена осјећа
када ес смијеша са мужем.

5. Говоре како Света и Животворна
Тројица, која је по суштини невидљива за
сву творевину, постаје видљива тјелесним
очима онима који дођу у бестрашће о
коме говоре. Једино бива видљива таквим
људима, тјелесно посматрана од њих.

6. Говоре да се три ипостаси Оца и
Сина и Светога Духа сливају у једну
ипостас, и претварају, и да се Божанска
природа преобраћа и претвара у оно у шта
хоће и воли, како би се сјединила са душа
ма достојним себе.

7. Говоре да сјеме и Ријеч упаде у Марију,
и како тијело које Господ прими од ње
бијаше испуњено демонима. Истјеравши
бјесове, тако се обуче у њега.

8. Говоре да човјека, кога прими Господ
од Марије, њега некада у духа претвори,
некада у тијело, и како тијело Господње
бијаше неограничено као што је то Божан
ска природа.

9. Говоре да по истјеривању тога демо
на сраслог са човјеком, што се дешава уз
изхракивање и пљување, не треба човјеку
пост нити нешто друго душевно, нити
тјелесно уздржање ради вјежбања тијела,
ни поуке да душу воде, јер тијело је осло
бођено уздржања због страсти и душа
отада није доступна одвраћању на горе.
И душа и тијело надаље у бестрашћу
пребивају.

10. Говоре да они људи који досегну
њихово бестрашће, могу послије провиђати
шта треба да се деси, и гледају чулно
невидљиве силе. Тако умишљају да демо
ни изнененада скачу, и прескачу се, а (ови)

прсте обраћају да као стријелама гађају
бјесове.

11. Говоре да се душа духовног човјека
која је у љима, након бестрашhа о коме
проповиједају, претвара у божанску и не
трулежну природу.

12. Говоре да причешће светим Тијелом и
Крвљу Христа истинитог Бога нашега ниш
та не помаже, нити штети, причешћивали
се њима достојно или недостојно, и да због
тога није нимало неприлично одвајати се
од црквеног општења. Они су небрижни за
ово, и не причешћују се њима са страхом и
вјером, као животворним, као Богом који се
у њима оваплоћава, и у вјернима.

13. Говоре да се од рада рукама, као
омраженог, треба одвраћати, и од времена
када себе назову духовнима, сматрају да
није могуће ни праведно да надаље дотичу
материјално. Сасвим одбацују и апостол
ско предање.

14. Говоре да, након онога што називају
бестрашћем, себе много предају сну. Снове
који бивају по надахнућу лукавог демона
који дјелује у њима проповиједају као про
роштва, и уче да се у њих вјерује као да су
надахнути од Духа Светога, варајући и ва
рани бивајући.

15. Говоре да не треба давати милостињу
онима који просе, ни удовицама, ни сиро
тима, ни онима који су у различитим на-

. .пастима, или КОЈИ су повредама тјелесним
обузети, или у разбојничким и варварским
најездама (пострадали), или запали у томе
сличне невоље него заповиједају да се све
њима даје, будући да су они заиста сиро
машни духом.

16. Говоре да предавати себе некоме, на
кон (достизања) онога што зову бестрашће,

за храну и 1а блуд, безопасно јс и није за
осуду, јер није подложан ниједној страсти,
110 власт има да се оскврни забрањеним
страстима.

17. Говоре да знају у коме стању су
душе упокојених, и себе сматрају за срцез
налце, јер то знају поуздано из искуства и
уобичајеног понашања човјека.

18. По законима своје јереси, жене
постављају за учитеље. Не само да им
допуштају да буду старјешине мушкар
цима, већ и свештеницима. За главу себи
постављају жену, и истинску главу, Христа
Бога нашега, понижавају.

19. \"питани о њиховим законима, постају
одрицатељи, и бестидно и усрдно проклињу
све који тако мудрују или су мудровали, и
заклињу се без страха да мрзе заповијести
таквих и одвраћају се од њих. Јер, ни клет
вом ни проклињањем не може се наште
тити себи по задобијању бестрашћа, када,
како кажу, постају духовни. Власт да куну
и проклињу предао им Је учитељ.

\) pдCl,OЛIIIЩIIЛ\t\ I,OJII С[ llдЗIIKt\J\( Р"'СУЛ1ЫIКII

Тражио си од нас, брате љубљени, да
ти укратко кажемо о расколницима КОЈИ се

. .називају расудљиви: колико их има, која су
им имена, шта су одлике сваког од раскола?
Сматрах за потребно да са приљежношћу,
и љубављу испуним молбу твоје жеље за
знањем. Почећемо ријеч одавде.

Када се сабрао свети Сабор у Халки
дону, и Диоскор, који бијаше епископ
александријски, праведним судом тога
Сабора извргнут, они који су се заузимали
за њега одступише од Свете, Саборне и
Апостолске Цркве и назваше себе расуд
љиви, будући да су због поменутог Са
бора у Халкидону расуђивали о при-
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опшгавању Светој, Саборној Цркви, Овај
Сабор као правовјсран прима Свста Црква,
на 11ст11 начин као 11 трн Сабора прије љега:
онај којн јс бно у Никеји. са 318 Светих
Отаца, 11 онај у Констангинграду, са 150
њих, 11 онај у Ефесу, са 200 Светих От
аца коме старјешине бијаху преподоб-
1111 пастири Келестин Римски и Кирил
Александријски.

Такозвани расудљиви одступише од
Свете, Божје, Саборне Апостолске Цркве,

. .
11 раздијелише се на дванаест секти, ТЈ.
дијелова чија су имена: први, евтихијани,
други безглави, трећи јулијанити, који су
и гајанити, четврти су други јулијанити,
који су и гајанити, пети севиријани који су

. .и неразумници, шести севиријани КОЈИ су
и кондовавдијани, по Кондовавдијану не-

. . .ком. седми су севиријани ТЈ. теодосијани и

/

. . .павлијани, осми су други севиријани КОЈИ

су теодосијани и анђеловци и дамјанити,
. .девети су севиријани односно теодосијани

. .и петријани, десети су други севиријани,
тј. теодосијани који су и кононовци, по не
коме Конону, једанаести су севиријани који
су теодосијани и ниовити, дванаести су
севиријани, тј. теодосијани и трудољупци,
који су од некога Јована Граматика, званог
Трудољубац.

Сви ови заједно одвраћају се од светог
Халкидонског сабора, и прихватају за епи
скопа Диоскора кога је тај Сабор праведно

. .проклео, као онога КОЈИ мудрује исто као
Евтих јеретик. Други евтихијани примају
и Евтиха заједно са Диоскором, као што
одлуке светог Сабора у Халкидону казују.
Сви остали Диоскора прихватају, Евтиха
не прихватају. Прихватајући само Диоско
ра, безглави не прихватају Петра Муцавог,

1<ој11 бијаше спr1с1<011 града алсксапдријског
у вријеме Зинопа цара. Остали који прихва
тају Диоскора, прихватају с љим и помену
тог Петра. Опет, од оних који примају Петра
и Диоскора, јулијапити који су и гајапити
заједно са Диоскором и Петром прихватају
и Јулијана који бијаше епископ алакарна
ски, и Гајана Александријског; Остали који
њих, тј. Јулијана и Гајана, не прихватају,
примају заједно са Диоскором и Петром
Севира, који бијаше епископ антиохијски.
Опет, од оних који примају Севира са
Диоскором и Петром, гајанити заједно с
њима прихватају Темистија, који бијаше
ђакон александријски, док Теодосија који
бијаше папа александријски не примају.
Кондовавдијани ни Демистијана, н11 прет
ходно поменутог Теодосија не примају.
Нико од осталих не прима Темистија, а по
менутог Теодосија примају. Затим. од оних
који заједно са Теодосијем примају Севира,
и Петра Муцавог, и Диоскора, павлијани
прихватају Павла, званог Црнац (Мавр),
а Дамјана не примају. Анђеловци Пав
ла не примају, раније поменутог Дамјана
примају. Петријани ни Павла ни Дамјана не
прихватају. Прихватају некога Петра, али
не оног Петра Муцавог о коме је раније го
ворено. Кононовци ни Петра, ни Павла, ни
Дамјана не прихватају, Конона прихватају.
Трудољупци ни Петра, ни Павла, ни Дамјана
не примају. Јована Трудољупца прихватају
за учитеља, а некога Георгија прихватају
за епископа. Ниовити не прихватају ни
Трудољупца, ни Георгија, ни Конона, ни
некога од раније поменутих, већ Стефана
Мудраца, званог Јовона.

Ово су имена дванаест секти, тј. дијелова.
Након њих, навешћемо и учење сваке секте.

1. Gвтихијнни тврде да јс Владика Хри
стос једносуштан с Оцем, али да пије нама
једносуштан, будући да нс исповиједају да
јс у њему истински била цијела човјсчја
природа. Евтихијани се назваше по имену
онога што им јс науку предао, званог Ев
тих.

2. Безглави су они који нису прихвати
ли Свитак о сједињењу цара Зинона, зато
што у њему није проклет свети васељенски
Халкидонски сабор. Названи су безглави
јер немају епископа. Откако им је скон
чао епископ, они не обављају крштење по
црквеном правилу, већ на празник светог
Богојављења, тј. Просвјећења, точе воду,
те чувајући је, у њој се крсте. Нити службу,
нити принос чине, већ имајући Причешће
сачувано од древних времена, на празник
Пасхе узму од њега мали дио.

3. Јулијанил1, тј. гајанити, који говоре да
је тијело Христово саздано, и да је оно не
трулежно од самог Његовог пречистог
зачећа.

4. Други јулијанити, који су гајанити го
воре за тијело Христово да је не само не
трулежно од самог зачећа Његовог, но и
да је несаздано. Обоји јулијанити назваше
се по Јулију алакарнасејском, који прихва
ти њихову науку; гајанити су названи по
Гајану, који је био папа у Александрији, и
који је прихатио Јулијана и науку његову.
Њих су противници називали маштари
ма и манихејима, а они су своје против
нике именовали трулежислужитељи и
христослужитељи.

5. Gевиријани, који су неразумници. Они
сматрају да је Бог Ријеч све знао, али када
се с њим сјединило човјештво, у ипостаси,
много тога не зна. Због својих тврдњи, про-

тивпици их назваше неразумници.
6. Други ссвиријани, који се још називају

и кондовавдијапи. Говоре о Богу који је
један бројно и пеизмјењиво исти. Њега
називају и Оцем и Сином и Светим Духом.
Кондовавдијани добише име од непријатеља
својих, будући да у Константинграду, на
мјесту званом Кондовавд, постоји збориш
те на коме се сабираху њихове старјешине.

Ови кондовавпијани и неразумници
. . .најприје се називаху теодосијевци, пошто

су прихватали Теодосија који бијаше папа
у Александрији. Проклети бише од њега
неразумници због тврдње о незнању, а
кондовавдијани Јер не прихватише од њега
изложено слово о Светој Тројици. Због тога
их противници отада не зову теодосијанима,
јер отада не прихватају Теодосија као што
бијаше речено, већ једне због тврдње (о
незнању Христовом) назваше неразумници,
а друге, по мјесту, кондовавдијани. Они су
сагласни једни с другима о Ријечи, односно
о Оцу и Сину и Светом Духу исто учење

. .
имају, а разликују се по учењу о незнању.
Прихватају и једни и други Севира, који
бијаше епископ у Антиохији, па се због

. .тога и севиријани називају.
7. Други севиријани, који су и

теодосијани, и павлијани прихватају Се
вира, Теодосија раније поменутог, и с
њима Павла, званог Црнац. У учењу о Оцу
и Сину и о Светом Духу сагласни су са
кондовавдијанима. Разликују се од њих јер
прихватају Теодосија и Павла као еписко
пе, кондовавдијани обојицу одбацују.

8. Други севиријани, који су и теодо
сијани, анђеловци, и дамјанити, прихватају
поменуте Севира и Теодосија, и Дамјана
с њима. Они говоре да је једно биће Оца,
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друго С1111а, треће Утјсшитсља Духа Све
тог. 1 [ије сваки од њих Сам Бог по приро
д11, већ постоји општи Бог, односно еуш
типско Божанство, и учествујући у њему
пераздјсљиво, сваки бива Бог. Оца и Сина и
Светога Духа називају ипостаси, а љиховог
општег Бога суштина и природа.

Анђеловци су тако названи од стране
њихових противника, по мјесту у
Александрији које се зове Ангелио. Њихове
старјешине су у њему имале збориште и
окупљали се. Противници их називају и
савелијани, а уз то и сриједници; називају
се и дамјанити, по њиховом епископу

Дамјану.
Они су испрва примали поменутог епи

скопа Павла, послије га одбацише јер се
сједини са Светом, Саборном, Апостолском
Црквом, и прихвати свети Халкидонски са
бор, иако поново одступи сасвим од Свете,
Саборне и Апостолске Цркве, и одрече се

светог Халкидонског сабора.
9. Други севиријани, односно теодосија

ни и петријани, примају посљедњег Петра
као епископа. Они примају и Теодосија и
Севира. Петра и Дамјана не примају, ни
Павла, а покоравају се учењу и једних и
других. Исповиједају да је Бог уистину и
суштина и природа свако засебно, одно
сно исповиједају три ипостаси и три лица

Оца и Сина и Светог Духа, и да је свака
ипостас Бог уистину, и суштина и приро
да. Оца и Сина и Светога Духа не називају

бројевно, већ непромјењивом суштином.
Њих и анђеловци и павлијани тробошцима
називају, а они узвратно прве савелијанцима,

а друге сриједницима.
10. Други севиријани, који сутеодосијани

и кононовци, прихватају и Теодосија и Се-

вира, и с њима Конопа епископа, И они
нсповијсдају да је Бог уистину суштина и
природа свакога. односно: Оца, и Сина, и
Светога Духа, Три Ипостаси, Свету Тројицу
и Три Лица. И још говоре о неке три на број

. .
суштине и природе.једнаке и непромјењиве
по Божанству: једну суштину, тј. при
роду, и једно Божанство, тј. Бога, свету
и једносуштну Тројицу исповиједају, не
бројем, већ непромјењиву у истовјетности
Божанства. Одричу три Бога или три Бо

жанства.
Они Севира и Теодосија прихватају, а

не прихватају ни Дамјана, ни Павла, ни
посљедњег Петра. Они који су Дамјанови и
Павлови називају их тробошџима; они, уз
вратно, прве називају савелијанџима и мон
танистима, и павлијанима, и фотинијанима,
и ноитијанима, и артемонијанима, а друге
сриједницима. Одвојили су се од посљедњег
Петра и оних са њим, пошто они одбијајући
да говоре: ,,Три Бога", тј. ,,Три Божанства:
Оца и Сина и Светога Духа", одбијају да го
воре и: ,,три на број суштине", тј. ,,три при
роде неке, једнаке, непромјељиве".

Ови који одбише да говоре "Три Бога", тј.
,,Три Божанства", а "три на број суштине",
тј. ,,три природе неке једнаке" исповиједају,

они кажу да од Кенона најприје примише
списе од Јована Александријског Грама

тика, названог Трудољубац, које је против

Јелина писао, са другим његовим списима.
Самог тог Граматика и његове списе касније

одбацише, због тога што је тај претходно

поменути Јован Граматик у књигама про

тив Јелина и у другим његовим списима на

вео сљедеће: ,,Ова чулна и видљива тијела

Бог је по тјелесности и изгледу превео из

непостојања у биће. Она су дата пропадљива

и распашће се по тјслссности и лику, и
умјесто њих Бог ћс друга тијела, боља од
ових видљивих, нетрулежна и вјечна на
чинити. Када буде крај видљивог свијета,

. .ТЈ. прелазак и постанак новог свијета,
васкрсењем мртвих ће бити заповијеђено
разумним душама да се неодвојиво сједине
са нетрулежним тијелима," Конон и они
с њим, као што рекох, најприје примише
списе у којима ово учи, и самога тог Јована
Трудољупца жива и по смрти, у списима и
ван њих прослављаше. На крају њега са
мог и његове списе одбацише, изложивши
писмено ријечи којима говоре да ова тијела
чулна и видљива по материји не труну.
Она остају и видљива и вјечно нетрулеж
на, само се по облику распадају. Та ће се
иста твар опет уобличити, примајући бољи
облик, нетрулежан. Овај видљиви свијет
постоји по материји и облику. Његово
распадање, тј. прелазак, бива само по об
лику, јер исповиједају да твар, као што ре
космо, увијек остаје. Уче да се васкрсењем
мртвих ово тијело по други пут, неодвојиво,
сједињује са разумном душом.

11. Други севиријани, тј. теодосијани
који су и трудољупци, који примају Севира
и епископа Теодосија, као учитеља Јована

Трудољупца и његове списе, слиједећи га
не само у ријечима о Тројици, већ и у онима

о кончини видљивог свијета, о постојању
будућег видљивог свијета и васкрсењу
мртвих.

Они не примају ни Дамјана, ни Павла, ни

посљедњег Петра. Најприје су прихватали
Конона, а послије га одбацише зато што он

одбацује Трудољупца Јована и његове спи

се, и у ријечима о Тројици слажу се коно
новцима. И они су названи тробошци од

анђсловаца и павлијана. И они њих (узврат
но) називају једне савелијанцима, друге
сриједницима. 'У учењу о крају видљивог
свијета противе се њима, кононовцима.
Кононовци њих, тј. трудољубиве, називају
садукејима, симониЈан има, Јелинима,
валентијанима, маркионитима, манихејима.
Опет, трудољупци њих називају именима
јереским и јелинским, именујући кононов
це јелинима, манихејима, симонијанима,
валентијанима, маркионитима и ермогени
јанима. Трудољупци ова имена везују за ко
новце говорећи да ови природу овог твар
ног свијета поистовјећују са бесконачном.
Кононовци трудољубиве називају наведе
ним именима зато што ови говоре да тијела
неће васкрснути. 'Уз то, трудољупци и коно-

. .новци Једни друге називају оригенистима.
Нађоше трудољупци да је Ориген говорио
да ће се ова твар у будућем вијеку уобличи
ти, и да ће ради тога ова тијела васкрсну
ти, и зато назваше кононовце оригенисти
ма. Кононовци, пак, нашавши да је Ориген
говорио да ће друга тијела васкрснути, да
човјек није ипостасан, назваше трудољупце

оригенистима.
Трудољупци прихватише неког епископа

по имену Оригије и учење које је он изло

жио.
12. Други севиријани, КОЈИ су

теодосијани и ниовити. Они Севира и
Теодосија прихватају, и Стефана Мудраца

коме је надимак Ниовин. Они су о учењу
о Оцу и Сину и о Светом Духу сагласни са

кондовавдијанима и са неразумницима. У
учењу о стварању се разликују не само са

њима него и са свима другима.
Сви они ни једном ријечју не желе да по

мену двије природе када говоре о тајни Хри-
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ста 110 сјсдињсњу, Различито исповијслају о
природама по сјсдињењу: јед1111 одбијају да
говоре о двије природе по сједињењу, дру
п1 11с желе да кажу да су потпуно очуване
разлике природа по сјсдињсњу.

\KVIIIIO Cf,\1Щ\f\:f'Г ]11\111\ ]lprc.
Кој11 су расколи II колико 11х је, која су им

. .имена II шта ЈС учење сваког од раскола КОЈИ

ес називају расудљивци, у претходно рече
ном укратко смо изложили. Ови су се угле
дали на сплетке Арија и његових ученика, и
слично као они избацили себе ван предворја
Цркве. И као што су они пројавили мношт
во лукавства, трудећи се да избаце из Цркве
Свети васељенски сабор у Никеји, и ови,
такође. много различитих измишљотина и
препирки изазваше, желећи да избаце из
Цркве Свети васељенски Халкидонски са
бор. Но, када се договараше против Светих
Отаца, на њих паде Божански суд прогнав
ш11 их из свих Цркава. Наоштрише - како
Писмо каже -језик свој као змијин. Напре
гоше лук свој, ствар горку, да стријељајуу
тајностинепорочнога. Утврдишесебиријеч
лукаву, рекоше да скрију замку, говорећи:
'Ко ће је видјети?' Истражише безакоње,
и ишчезоше истражујући испитивања.
Али, према Божанственој ријечи: Стријеле
дјечије бише ударци њихови, и изнемогоше
у њимајезици њихови. Раздијелише се и не
утјешише се.

Развесели се Црква Божја Светих Отаца
видјевши плату, и узвелича се Бог истинити
црквеним учењем које би утврђено. Бјежимо

. .од надметања у ријечима непријатеља ис-
тине и Цркве Божје, цјеливајући свети
васељенски Сабор халкидонски, као и онај
у Никеји, са 318 Светих Отаца, и онај у
Константинrраду, са 150 њих, и онај у Ефе-

су који ес тамо први нут сабрао, коме бише
старјешине преподобни отац Кслсстин, пана
римски, и Кирил Александријски и други с
љима, и онај који се у Копстантинграду са
бра, у Божанском насљеђу, Васељенски са
бор у вријеме Јустинијана цара, који утврди
и потврди заповијести Васељенских сабора
који су били прије њега.

Њих цјеливајући, и одредбе њихове не
одступно чувајући, нећемо допасти вјечних
мука, задобићемо вјечна блага молитва
ма Пресвете, Преславне Владичице наше
Богородице и Приснодјеве Марије, и свих
светих, која нека задобијемо благодаћу и
човјекољубљем Господа Бога и Спаса на
шега Исуса, с Којим нека је Оцу са Све
тим Духом слава и моћ сада, и увијек, и у
вијекове вијекова. Амин.

11 ЈОШ о "AШ'l'IIIЩIIЛ\t\ хр11111l,11ш, о
III\OIIOClbllhlll{d'IIIЛ\Л II JdpOCIIIIЛ\ ЛtШОIШЛ\Л, 1;м~о ](
K[I\ писано у 102. ГЛdKII

Клеветници хришћана јесу и називају
се, јер хришћане који служе једном Богу
Живоме и Истинитоме Коме се у Тројици
поклања, оклеветаше говорећи да часним
иконама Господа нашега Исуса Христа и
Пресвете Владичице наше Свете Богороди
це и светих анђела и свих светих Његових
служе као боговима, као што чине јелини.

Пошто свако безбожно хтјење са све
тим и часним иконама показаше, ломећи
их огњу их предаваху, иконоспаљивачи и
оне на зидовима, такође, неке састругаше,
неке кречом и мастилом замазаше. Лаво
ви јаросни, добивши вријеме да владају,
наоружавши јерес јарошћу, тамничили су
и мукама безбројним мучили оне који су
(иконе) прихватали и цјеливали. По начел
нику јереси име су примили.
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I. Ова јерес је састављена од четири зла

у једно сабрана, јер они којима је овлада
ла ова јерес имају особенијс учење од свих
других јеретика. Они Мслхиседека који ес
помиње у Божанственом Писму сматрају
не за човјека, но за неку силу велику која
пребива у безименим мјестима, и већу од
Христа. ,,Када не би Христос", кажу, ,,био
на другом мјесту (по сили), не би се гово
рило 'свештеник по чину његову (Мелхисе
декову)'."

2. Ови хулници највећи празнослове даје
Бог и Отац Господа Нашега Исуса Христа
(уствари) Мелхиседек, те да се зато за њега
каже да је без оца и без матере и без родос
лова.

3. Природно је да се ови јеретици слажу
са својима, за шта сматрамо чување субо
те.

4. По свему припадају незнабожачкој
скупини, па због тога бјеже и од обрезања
и од крштења, а радују се магијама
и враџбинама, и бајања и тровања
врше, и чарања са небеским тијелима.
Ако неко од оних које су обманули
треба помоћ од њих против неког неприја
теља, у поноћ одлазе на отворено и
откривено мјесто, и слично јелинским
измишљотинама које су вршили у
Тесалији, створе привиђење мјесеца.
Бајањем присиљавају - у уображењу - да
(мјесец) невољно сиђе од неба ка земљи,
на воду, посебно изворску. Од њега
присилом дознају оно што питају: шта
ће се десити, или о неком човјеку. Двјема
звјездама с неба, којима хоће, надјену
имена: једној онога који је тражио без-

божно дјело, и другој онога за кога је
тражено. Тада на злоцјело призивају неке
демоне, од којих ес први називају Сор, и
Схан, и Архс, и овима заповиједају неким
бајањем да учине да се једна звијезда по
крене на другу, и угаси јој свјетлост.

Ово чине уз помоћ злог духа с обма
нутим, и привиђењем очима које су за
Свјетлост уистину слијепе, те проклет
ници, оне који им вјерују, гурају у погибељ.
За све што је тражено они разглашавају
да се већ спроводи над оним, како се не
би мислило да се све то само десило, већ
због њихове крајње блискости с Богом,
те се хвале како су одатле примили помоћ.
Слични су новатијанима и суботницима
који одбацују покајање, по томе што го
воре: ,,Не дотичи ме се, чист сам!". Не
приближавају се никоме ко није једновјеран
с њима, нити се сами дотичу оних КОЈИ нису
такви. И ако зажеле да приме од некога не
што што им треба, или да дају некоме,
то рукама не примају ни дају, већ то

. .узимају, или допуштају да се узме, након
што је положено на земљу. Ако се случајно
деси нешто такво (да додирну некога),
одмах хитају у бању да се очисте јер су се
оскврнили и постали нечисти.

Називају се са три имена, према они
ма КОЈИ су саставили њихову Јерес.
Теодотијани, ради начелника њихове
јереси, Теодота Трапезунтскога. Теодот
би византијски кожар по занату, много
учен јелинској науци. У вријеме гоњења
би ухваћен и одрече се Христа, и отада
поучава да је Он обичан човјек како не
би био понижаван као онај који се Бо
одрекао. Од њега Павле Самосатс
почетак прими, и оклизну се у Јер
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cm1•111y његовој. Учс111щ11 овога Теодо
та Кожара бијаху Асклипијад, Ермофил,
Аполонид. Тсодот Срсбропролавац који
заволи да га зову начелником његове јереси,
11 Јерес ову саста вн.

Пошто имају за старјешину овога
(Тсодота), теодотијапи се називају; по
што сматрају да Мелхиседек има неку Бо
жанствену. превелику силу, мелхиседе
кијани се називају; пошто не желе дотаћи
никога ко није њима једновјеран. нити
да њих неко дотакне, недодирљиви се
називаЈу.

Потрњно Ј' ,\л 01111л1л ко:111 су щ :irprc11 шлоi\11рл\11-
кщ 1\0]11 CV tll[ЛлllCf,ЏJ;IIJIIIIII II ПO,\O'ПIJAIIII, 1\Л;\ Пр11-
Л,t31 к,1 Gю·го:~, G1шор110Ј, ff посгоккс] Upl\1111, 11 жш
ЛА CI 1iрС'Г1, 11р1'Гл0,\110 онако l'OBOpllЛ\O:

Он сада од мелхиседекијана, који су
теодотијани и недодирљиви, данас присту
па хришћанској вјери. Не због било какве
присиле. или невоље, или страха, или на
пасти, или сиромаштва, или дуга ради, или
тужбе подигнуте против њега, или неког
другог вида од горе набројаног, већ љубећи
Бога и вјеру Његову од све душе и срца.

"Проклињем сву мелхиседекијанску и
теодотијанску, тј. недодирљивих јерес, (и)
све началнике јереси: Теодота званог Ко
жар, и његове ученике Асклипијада, Ермо
фила, Аполонида, Теодота Трапезунтског
који штавише началник ове јереси бијаше.
Проклињем и оне који су послије ових
учитељи недодирљивих, који то у сваком
кољену до сада бише, који су то данас, и
који ће то бити. Проклињем све који мис

ле, и славе, и уче, и говоре да Мелхиседек

не бијаше човјек, но сила Божја велика
која пребива у безименим мјестима, и да је

већи од Христа, те због тога говоре о Хри-
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сту као о другом, и мањем (ол љега), и да
јс свсштсник по љеговом чину. Проклиљем
оне који говоре да јс Мелхиседек вели
ка сила, Бог и отац Бога нашега Исуса
Христа, па да је због тога речено да
је без 011а, без матере, без родослова
Проклињем оне који, као Јудејци, чувају
суботу, и као незнабошци одбацују и
обрезање и крштење. Проклињем оне
који се баве врачањем, и чарањем, и
бајањем, и који обећавају да ће тиме
повриједити човјека или му користи
ти. Проклињем неке демоне, међу којима
се први називају Сору, Схан, Арх, и оне
који мисле да са њима мјесец привлаче, и
оне који их питају о ономе што хоће.
Проклињем оне који приписују звијездама
људска имена, и демонским привиђењима
чине чудо да оне крећу једна на дру
гу, и тако се хвале да су једном звијездом
другу угасили, и како ће овај свакако бити
силнији и јачи од онога. Проклињем оне

. .
КОЈИ лицемјерно, као чисти, уче мржњи
према људима, и гнушају се свакога човјека

. . . .
КОЈИ нијеједновјеран с њима, па се ради тога
нити они некоме таквом приближавају, нити
дају некоме да се њима приближи, нити дају
ни узимају рукама. Ако се ипак деси нешто
такво, одмах у бању хитају јер се испрљаше
и нечисти посташе. Проклињем с овима и
свако друго незнабоштво, и сплеткарење, и
свако дјело недодирљивих које се јавно и
тајно чини.

Све ово проклињем, и одвраћам се тога и
одричем их се.

Присаједињујем се Христу, и Вјерујем у
Једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца
неба и земље, и остало потом ... "

бlс. п с г а я с ь е
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flријанце и македонијанце, тј. духобор
це, и саватијане, и новатијане који се зову
и чисти, и четрнаестнике тј. сриједнике и
аполинаријевце примамо помазујући их
светим миром, пошто написмено проку
ну своју јерес и све остале јереси које не
уче као што учи Света Божја, Саборна и
Апостолска Црква. Најприје, када хоће да
буду приведени правој вјери, треба да по
сте десет или 15 дана, и да не пропуштају
вечерње, јутарње и подневне молитве,
учећи се псалмима као и оглашени, и тада
нека се удостоје правовјерне вјере.

Свештеник поставља свакога од њих
пред свету купељ говорећи му овако:

"Реци: нека буде проклет тај јеретик и
његове заповијести и они којима је по вољи
и који мудрују по његовом. Одричем се њих
и сваког јеретичког учења, и вјерујем у Све
ту и Једносуштну Тројицу према излажењу

Светих Отаца који утврдише ријеч исти
не."

Онај КОЈИ приступа одговара на сва
ко питање. Даље га свештеник пита три

пута: ,,Вјерујсш ли у Свету и Јсдносуштну
Тројицу?" Он одговара: ,,Вјерујем". И
погињући главу ономе који приступа, свеш
теник се моли говорећи:

"Боже Спасе наш, који желиш да се сви
људи спасу, и дођу до познања истине, при
ми и слугу Твога ИМЕ који се једва разбу
дио од лажи и жели да приђе у познање ис
тине. Ти си рекао: И друге овце имам које
нису од овога тора и њих ми ваља приве
сти, и чуће глас мој и биће једно стадо и
један пастир. Напаси и њега у славу Сво
га истинитог познања, по излажењу Твојих
светих и славних Апостола и удостој га
печата Божанственог мира и Причешћа
часнога Тијела Твога и Крви, и покажи га
савршеним слугом Твојим. Нека се и он
придружи стаду Твоме, у славу и хвалу ве
личанства Твога, јер је Твоје царство и сила
и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и
увијек."

И помазује га светим миром као и
новопросвијећене,138 исто присаједињава
ње и на њему чинећи, тј.: ,,Печат дара Духа
Светога."

Послије тога свештеник се опет моли:
,,Боже, Боже наш, који си удостојио савр

шеним показати слугу Твога ИМЕ који је у
Теби ради правовјерне вјере и печата Све
тога мира Твога! Ти, Владико свих који су у
Теби, истиниту вјеру у њему сачувај, узра

сти га у правди и у свим даровима КОЈИ су
у Теби."

Потом се придружује (заједници), и при

ма заповијест да тих седам дана не једе меса

нити умива лица, него нека као новокрште

ни пребива, и нека се у осми дан умије.

Несторијанцима и евтихијанима при

личи написмено проклињати СВОЈУ Јерес,
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11 Нссторцја, 11 Евтиха, 11 Диоскора II оне
који мудрују по њиховом, 11 све раније по-

. . .,1снутс јереси. 11 онда 11р11саЈсд111111тн светој
зајсдници. ~в1101\111ја1111. којн се крсте само

_1ед1111м погружењем, 11 мо1па111п11. зва-
1111 фр11г11. и манихеји, 11 савелијани који
поучавају синоочинсгву II нека друга зла
творе, 11 све такве јереси, тј. оне од њих
који ес желе обратити истини, примамо као
Јелине.

/

1;nко 11r11,111ч11 Љ1IIIIG,11GIIO ПPOKilllЊffTJI
GfIO;N зегсс 01\lllllff КО311 ОД illf!IIIIXG3fl
11eI1GТ\~JiffJ\' светез, БOif\31):J, G1ПiOPI103 11
ff lIOGTO,l(~J-;O~J /Ј(ЈКШ/

"Нека буде проклет Мамент, који је
Манихеј, Кумврик са својим заповијестима
и са свим што је изложио и написао, и са
свима који су му послушни, и као што раније
рекох са свим што је изложено од њега у
пет књига које је назвао Живојеванђеље, а
које мртвим прави, и Ризница живота која
је ризница смрти. Трећа је Књига тајни које
су они преотели на кварење закона и про
рока, и Чудесна дјела и такозваних Седам
бесједа Агапијевих. (Проклињем) и само
га Агапија и све њихове књиге и сваку мо
литву коју они говоре, а нарочито бајање.
Кунем и проклињем Зорада, и Водана, и
Скитана који су раније били манихеји, и
још проклињем и Сисинија, насљедника
тога Мамента, и Адана који се назива и
Адимант, а кога је безбожни Мамент слао
у разне земље. Са овима, и са свима који су
претходно написани, кунем и проклињем
и Јерака, и Раклида и Афтонија и учитеље
и животописце тога безаконог и нечистог
Мамента, и Тому и Зару и Гавријамија. И
још проклињем и Маркиона, и Валентина,
и Василида и свакога човјека који се дрзне
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на 11ек11 11а111111 хулити и говорити против
тарот и Новог Завјета. И још проклиљем

оне који нс прихватају Мојсија и пророке
и све што су они сачинили, ·1ј. написали, И
још проклиљем оне који ес поклањају сун
цу, и мјесецу, и свим звијездама као бого
вима. Проклињем сваког човјека који го
вори да постоје два нерођена, међусобно
супростављена начела: једно је, дакле, на
чело зло, а друго добро. Проклињем и оне
које говоре да је тијело створено од злог на
чела, или даје по природи зло, и проклињем
сваког човјека који не исповиједа да је
небо, и земља, и мора, и све у њима тво
ревина Јединога Бога. С овима проклињем
и оне који одричу да смо подобни првом
човјеку, тј. Адаму кога је Бог од земље
створио. С овима проклињем и оне који
баснослове о стварима, о тами, о такозва
ном Саклу, и о Невроду, и различитим не
бесима и вијековима. Исповиједам једног
и истог Бога Старога и Новога Завјета, и
знам за оне који су засијали у Староме или
Новом Завјету, похваљене као светитеље
и другове Божје, и великога Бога и Спаса
нашега Исуса Христа Рођење, и спасонос
на страдања, и из мртвих Васкрсење које
није измишљотина и не би у машти, него
се уистину догоди будући да је (Христос)
једносуштан и Оцу и нама."

чнн КО~ЈН се &ШН ШIД OIIИiШI кези GG
0Бћ1Ђf13У ОД Сf-tћЩ6ШI ШШIОЈ чиегез И
ИСТИНИТОЈ ХfНШЂ!'IНСКОЈ 636fЋ

Онај који приступа правовјерној вјери
треба прво да пости двије недјеље и да се
учи из Светог Јеванђеља молитви која нам
је предана од Господа нашега Исуса Хри
ста, тј. Оче наш, и светом Символу вјере, тј.
Вјерујем у Једног Бога...

Послије тога свештеник, обукавши се
у свештене одежде, у присуству и других
вјерних људи, позива овога и поставља га
пред свету купељ, непокривене главе, и
каже му:

,,Реци." И 011 рекавши своје име, го
вори: ,,Данас од Сарацена приступам
хришћанској вјери, без икакве нужде или
невоље, ни због сласти ни лицемјеретва но
од све душе, и чиста и искрена срца Христа
љубећи и Његову вјеру. Одричем се све са
раценске вјере и проклињем Мухамеда који
се назива и Махмет, кога Сарацени поштују
као апостола Божјег и пророка." И савјетује
га и говори му те ријечи или он сам, или
преко тумача ако тај не разумије (језик), или
крштеним кумовима ако је дијете. И опет
му свештеник говори што слиједи, и тако
бива одговор на исти начин и клетвом се све
завршава. Људи говоре: .Господи помилуј",
а епископ молитву и све по реду као што је
раније написано. Након Амин, знаменује га
крстообразно и отпушта, и у други дан га
прибројава оглашеним, и остало потом.

Окюr Ј( пpOKi\lllht.\Љ( Gдрt.\ЦШt\:

Он, рекавши име, од Сарацена данас дође
хришћанској вјери, не због неке нужде, ни

. . .
невоље, лажне намјере или лицемјерја него
од све душе и срца чиста и искрена Христа
љубећи и Његову вјеру: ,,Одричем се сара
ценске вјере, и проклињем Мухамеда, који
се зове и Махмет, а кога Сарацени поштују
као апостола Божјег и пророка. Проклињем
Алију, Мухамедовог зета по кћери, и Абу
Бикерта, и Википера, и Омера, и Талхана, и
Абу Бекра, и Садикина, и Муавију, и Зубаи
ра, и Абу Рахмана, и Заида, и Изита, и Саита,
и Усмана и све остале тајнике и помоћнике
Мухамедове. Проклињем Хатиџу, и Ајшу,

и Зсјнебу, и Уму Селму, највиђеније и
пајнсчистије међу женама Мухамедовим, и
Фатиму кhер његову. Проклињем такозвани
Куран, који је све 0110 што је Мухамед на
писао, који лаже говорећи како је од архан
гела Гаврила снесен, и сва учења и поуке,
и тајна казивања, и тајне, и предања и хуле
његове.

Проклињем рај Мухамедов у коме ће,
како говори, бити четири ријеке: једна чи
сте воде која се не мути, друга млијека које
не мијења своју сладост, трећа слатког вина
а четврта цијеђеног меда. И биће дан који ће
трајати педесет хиљада година. Сарацени
ће у рају живјети са својим женама тјелесно
и нечисто, У хладовини неког дрвећа, која
се зову Сидри и Талех, јешће меса од птица
које пожеле и воће свако, и пиће чисту воду
са извора и са Зинге, вјерног потока који се
зове Салсавил. Вино ће захватати с источ
ника који се зове Стеним. Висина мушка
раца и жена ће досезати до небеса а срам
ни удови 40 лаката, и они ће се смјешавати
ненасито пред Богом, пошто Бог рече: ,,Не
срамите се."

Проклињем и анђеле које је Мухамед
именовао: Арота, и Варота, и Тзафа, и
Марува, за које празнослови да су од час
них Божјих (анђела). Са њима проклињем
и пророке и апостоле о којима он бас
нослови, а то су: Худ, и Залет, и Салех,
и Соаип, и Једрис, и Дуалипил и Лок
ман. Проклињем сва свједочанства Муха
медова, за која се мисли да их је преводио
из Старог Завјета, кварећи ово и хулећи,
и на хиљаду лажи износећи на Ноја и Ав
раама, и Исака и Јакова, на Јосифа и Јова,
и Мојсија и Арона, на Давида и Соломона,
:и Илију :и Јону и на Захарију, оца Јована
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Претече. Још проклињем II оне који као 11с
знабошци 11 незналицс изводе родослове
о лругим Божјим створењима, 11 о сунцу
11 мјесецу говоре оно што никако нс може
611Т11.

Проклињем и тајно сараценско учење и
обећање Мухамедово. које каже да ће он
имати кључеве раја и да ће увести унутра
седамдесет хиљада праведних Сараце
на. Грешницима ће судити Бог. и имаће о
врату привезане хартије, па ће тако и они
ући у рај, и зваће ес номилованици Муха
медови. Проклињем закон који је устано
в110 Мухамед о браку и о раскиду брака, и о
очишћењу жена које су чиниле прељубу, и
о броју жена и наложница, и све остале не
чисте заповијести о томе. Проклињем Му
хамедово хуљење које каже да Бог које хоће
обмањује а које хоће усмјерава ка добру, и
још, кад Бог не би желио, не би било ратова
међу људима, већ Он сам чини што хоће, и
сваком добру и злу Он је узрок, и судбину и
удио свих држи.

Проклињем Мухамедове празне ријечи
да је Господ наш Исус Христос рођен
бесјемено од Марије, сестре Мојсијеве и
Аронове. од ријечи Божје и духа. И још да је
као млад правио птице од блата, и дунувши
на њих давао им живот, и слијепе лијечио
и мртве дизао, и пошто је био умољен од
Апостола затражи од Бога и Он му спусти с
неба трпезу да их нахрани. И како се не рас
пе истински, нити умрије као човјек него
само привидно ово од Жидова претрпје. И
како упитан би од Бога да ли Он себе назва
Богом у свијету, а Он се одрече говорећи:
. .Пошто ти све знаш, (знаш) да не назвах
себе Богом. ни сином твојим. Твој сам слу
га и не стидим се тако звати." Проклињем

Мухамслово учеље које говори да није Хри
стос Син Бш1ф1 него апостол и пророк, по
што Бог рече да нема зајсдпичара и сви који
му Христа наричу за заједничара мучиће ес

у Долини огњеној.
Проклиљем и баснотворење Мухамедово

које говори да ће бити молитвени дом Божји
од Авраама и Исмаила у мјесту званом Вак
ха, које се и Мека назива, што значи 1101<ло

ниште страхопоштовања, а заповијеђено
је да људи, молећи се, окрећу лица своја
на ту страну гдје год да су. Проклињем и
сам тај дом молитвени у мјесту које се зове
Мека, у којем, како кажу, лежи велики ка
мен који има лик Афродитин. Он се поштује
јер се на њему сјединио Авраам са Ага
ром, или је привезао на њему камилу кад је
хтио принијети Исака на жртву. Онима који
тамо долазе на молитву заповијеђено је да
једну руку своју ставе на камен, а другом
покрију ухо своје, и да се тако врте укруг
дуго, све док не падну помрачивши се
вртоглавицом. Проклињем и саму ту Меку,
и све тамо устројено, и од Сарацена тамо
постављених седам каменова на хришћане,
и сваку молитву и службу и обичај њихов.
Проклињем и Мухамедово учење о камили
коју назива свештеницом Божјом, убијеној
од људи који су тамо, због чега им је Бог
постао непријатељ. Проклињем и оне који
се клањају јутарњој звијезди која је Дани
ца, и Афродита, а која се арапским језиком
зове Хавар, што значи велика.

Проклињем све заповијести Мухамедове
у којима се руга хришћанима називајући их
одметницима, и заједничарима, и двобош
цима, и подстиче Сарацене да их мрзе, и
путем Божјим назива клање и рат против
хришћана, а Сарацене који погину у таквом

рату назива синовима Божјим и достојнима
Раја.

Проклињем прљаве и нечисте запови
јести Мухамедове о молитвама, са којима је
и та да ако ес не нађе довољно воде, да узму
ситну земљу и љоме умију лице и руке.
Проклињем Мухамедово учење о стварању
човјека, које говори да је човјек саздан од
праха и капи, од пијавице и смјеше, и како
му се, када би саздан, Божјом заповијешћу
сви анђели поклонише, једино се Сатана не
повинова да се поклони.

И изнад свега овога проклињем Мухаме
довог бога, о коме говори да тај јесте Бог
један, уточиште, који не роди нити је рођен,
и нико му није раван. Све речено, и самог
тога Мухамеда и његовог измишљеног бога
проклињем и одричем их се, и обећавам
се истинитом и једином Христу Богу, и
вјерујем у Оца и Сина и Светога Духа, у
једну и једносуштну Свету и нераздвојиву
Тројицу, и исповиједам домострој спасења
у тијелу и долазак људима од Тројице
једнога,јединороднога Сина Божјег и Ријеч,
рођеног од Оца прије свих вијекова, кроз
кога све постаде, и који је заиста постао ис
тинити човјек, не одступајући од Свога Бо
жанства. И Он исти је истинити Бог и ис
тинити човјек несмјешано, непромјењиво
и неизмјењиво у једној Ипостаси и у двије
природе, који је добровољно пострадао
и распео се тијелом, (при чему је) Божан
ство остало нестрадално, и погребен, и у
трећи дан васкрсао, и вазнио се на небо
и који ће доћи у слави да суди живима и
мртвима. И у ону која га је тјелесно роди
ла, Свету Дј еву Марију, која је и по рођењу
остала дјева, заиста истиниту Богороди
цу, и вјерујем и исповиједам да је она, по

благодати, владарка све твари, поклањам
јој ес и поштујем јс. И од хришћана тајно
свсџггснодејствени хљеб и вино, са којима
се на Божанственим службама причешћују,
знам и исповиједам и вјерујем да је то уис
тину Тијело и Крв Господа Исуса Христа,
претварано од Њега Божанственом силом,
мислено и невидљиво, изнад сваког при
родног ума, на начин Њему једино познат.

Тако и ја обећавам да ћу се причешћивати
уистину присутним Тијелом и Крвљу
Његовом, на освећење душе и тијела, на жи
вот вјечни и насљеђе Царства Небесног које
примају они који се причешћују савршеном
вјером. И свето Христово крштење чистом
и искреном душом и срцем, и истинском
вјером молим да добијем, и изјављујем да
уистину бива изобилно очишћење и пре
пород душе и тијела. И часни крст исти
нитог Христа Бога нашега који отада није
оруђе пропадљивости ни проклетства него
ослобођења и живота вјечног, и знамење
побједе над смрћу и ђаволом. Још и часне
иконе Онога који се у Тијелу јавио људима
Бога Ријечи, и оне која га је неизрециво
родила, чисте Дјеве и Богоматере, и бого
видаца анђела и свих светих, као образе
првообразних, и прихватам, и поштујем, и
цјеливам. И те свете анђеле који Богу уго
дише и Његове вјерне слуге и угоднике
поштујем и славим из части према Њему.

И тако од све душе и срца, и од исти
ните слободне воље, приступам хришћан
ској вјери. Ако с лицемјерјем и лажно ово
рекох, а не са вјером све душе и срцем које
Христа љуби, нека будем клет и проклет,
и нека душа моја буде са Сатаном и демо
нима."
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f~јсрујсм у Једнога Бога. Оца псрођсног;
11 у једнога Сина рођеног, н у једнога
Духа Светога исходећег; Три ипостаси
несхватљиве, раздјсљснс бројем 11 ипо
стасним својствима, а нс Божанством.
Раздјељују се не бивајући раздјељене, и
сједињују се нссмијешано,

Отац је самоипостасни Отац, Који увијек
пребива у Очинству. Неро/Јен, беспочетан,
почетак и узрок свега. Једино нерођеношћу
различит од Сина и Духа, и тиме што је
Отац. Од Њега се рађа Син прије свих
вијекова, исходи Дух Свети безвремено и
бестјелесно. Сједињено Отац, сједињено
Син, сједињено Дух.

Син је самоипостасни Син, једносуштан

/

и сабеспочетан Оцу Родитељу. Рођењем
само различит је од Оца и Духа.

Дух је самоипостасни Дух Свети, Оцу
и Сину једносуштан и савјечан, дакле све
имајући Очево и Синово осим нерођености
и рођења, ни по чему се не разликујући
осим по исхођењу.

Заједничко је Тројици Божанство, и
Божанске природе својства; лично свако
ме је Оцу очинство, Сину синовство, Духу
Светоме исхођење. Нити се Отац у Сина
или у Духа претвара, ни Дух у Сина или у
Оца. Умујемо о непромјењивим својствима
Бога истинитог. Од Тројице сваки је по
себи познаван и назван. Бог савршен је
Отац, Бог савршен је Син, Бог савршен
је Дух Свети, али нису три бога - Један
је Бог, зато што је једно Божанство у
Три Лица савјечна, ни природом раз
двојена, ни мјестом, јер тамо гдје је
Отац ту су и Син и Дух, и тамо rдје је
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1111 ту су Отац и Дух, и тамо гдјс јс дух
ту су Отац и Син и, једноставно гово
рс'111, Тројици се поклањамо у Јединици,
11 Јединици у Тројици. И Јединству Три
ипостасном и Тројици .Јед11осушт11ој и
равносилној, и равночасној, и савјсчној.
И једно исповиједамо Свете Тројице Бо
жанство, једну природу, једну суштину,
једну силу, једну власт, једно господство,
једно Царство. Једино Њу сматрамо за
нерођену, вјечну, беспочетну, нестворену,
невидиљиву, неописиву, непојмљиву, без
граничну, неизмјењиву, непромјењиву, бес
мртну, неповредиву, нестрадалну, која све
ствара и садржи: небеса и земљу и море, и
све што је у њима видљиво и невидљиво,
која све из небића приведе. Вјерујем да не
постоји нека зла суштина, или царство, или
беспочетно да је, или само од себе да наста
де, или да од Бога бијаше (створено). Но,
наше је .цјело, и лукавог, које због небриге
наиђе на нас, а не од Саздатеља.

Човјек бијаше саздан по образу Бога
Који га створи, тј. својевласно, својом
вољом бира бољу или гору промјену, и ка
томе вољно приступа. Завишћу и преваром
ђавољом бијаше обманут, и вољно оде у
преступ Божанске заповијести њему дате,
те у исти мах из пребогате славе и из
пребивања у Рају изгнан бијаше. Смрти и
трулежности покори се, и слуга одступни
ку постаде.

Но, Бог Ријеч не презре њега муче
ног. Због великог човјекољубља, благова
ли вољом Оца и Духа да спасе своје ство
рење. Од Очевих њедара не одступивши
сиђе, и у .цјевичанску чисту утробу, себе
као Божје сјеме смјести, и прими тијело не
раније створено, но удахнувши му душу

разумну и умну. Прође Бог оваплоћен
родивши се псизречсно, и дјсвство оне
која роди сачувавши ненарушено. Нс
претрпјсвши ни смјешаље (приро
да), ни стапаље, ни промјену, остаде
што је био, постаде што није био, при
мивши, истински примивши обличје
слуге, а не привидно. По свему осим по
гријеху нама се уподоби. За Њега вјечног
знам, и у кратком времену и створена и
нестворена, и страдална и нестрадална,
и смртна и бесмртна, Њега Бога и човјека,
не другог или неког, но једног и истог
прије оваплоћења и по оваплоћењу, једну
сложену Ипостас у двије савршене при
роде, и са двјема природним хтјењима и
енергијама, једну с другом у Ипостаси
сједињену, не измијељене и несмијешане,
знаног као Онога Који вољно хоће и .цјелује
као човјек оно штоје људско. Не покорава се
захтјевима природе: вољно се роди, вољно
гладова, вољно бијаше жедан, вољно
се труди, вољно умрије истински а не
привидно. Све природне непорочне стра
сти човјештва примивши, распе се и смрт
окуси безгрешни, и васкрсе својим соп
ственим тијелом не искусивши тру
лежности. Човјечју суштину нетру
лежном створи, и бесмртно (је) савас
крсе, и на небеса са Собом узвевши по
стави је с десна Оца. Доћи ће опет у
слави да суди живима и мртвима, на
исти начин на који се вазнесе, са Својим
Тијелом јављајући се онима који Га про
бодоше, и узвратиће им према .цјелима
њиховим. Вакрснуће мртви и устаће
они који су у гробовима, и они који чини
ше добра у правовјерној вјери отићи ће у
живот вјечни, а они који зла творише и

вјере се олрскошс у муку вјечну.
С овим исповиједам једно крштење во

дом и Духом, прспорађајуће и очишhујуће
од прљавштине тјелесне и духовне.

Приступајући ка Пречистим Тајнама
вјерујем да су оне истински Тијело и Крв
нас ради распетога Бога Ријечи, Који их
даје вјерним на храну и пиће, на остављење
гријехова. И примам сва црквена писмена
предања. Цјеливам и поклањам се пречистом
Образу човјечје плоти Бога Ријечи, помаза
не Божанством и постале непромјенљивом,
тако да помазани вјером помишљамо да
гледамо Самога у тијелу јављеног Бога
Ријеч, Који са људима поживи и видљивим

. .тијелом мени спасење устроји.
Поклањам се дрвету Часног Крста ради

Обијашеног нас ради на њему, и сваком
изображењу животворног крста, свеште
ним и часним сасудима, и божанственим
црквама и мјестима, и светим књигама
Онога Који је нас ради изволио у ру
котвореним црквама живјети, и Који је
човјекољубиво устројио да се Његове Бо-

. .жанске ријечи материјалним словима за-
пишу. Поклањам се и часном изображењу
Пресвете Богородице, и свим часним ико
нама Божјих угодника ради љубави пре
ма Богу чијој се природи једино клањамо,
душевне очи узводећи према Првообразном
Образу, а не заустављајући мисли само на
обојеној материји. Поклањам се и поштујем
мошти свих светих, јер су од Бога примиле
освештану и исцјељујућу благодат.

Тако мислим, тако вјерујем. У ово се
крстих и у овоме пребивам.

Од свих јеретика и њихових исто
мишљеника и од сваке њихове јереси бје
жим и проклињем их и мрзим.
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l1р11мnм и цјсливам Свете и васељен
ске саборе: Ilрви, у Н11кеј11, са светих 318
блажених Отаца, 11 у Константинграду
150 Светих Отаца, и Треlш, којн је пр
в11 у Ефесу. 218 Светих Отаца, Четврти
у Халкодону 630 Светих Отаца, Пети у
Консгантинграду 165 Светих Отаца, lНести
поново у Констангинграду, са 170 Светих
Отаца, и Седми свети сабор, КОЈИ по
други пут би у Никеји, у вријеме Кон
стантина цара и Ирине мајке његове,
са 367 Светих Отаца.

Примам и све у разна времена и у ра
зним мјестима окупљене Свете саборе са
стале се ради утврђења богопоштовања
и еванђељског живота, које Саборна и
Апостолска Црква прима. И којих се
одриче одричем се, и које проклиње
проклињем.

Слава Теби Трисвета и беспочетна,
једносуштна и нераздјељива Тројице, сваг
да и сада и у вијек и у вијекове вијекова.
Амин. Господе Исусе Христе, Боже наш,
помилуј нас. Амин.

Окончаше се богодухновене ове књиге
Номоканон помоћу Свете Тројице, и силом
Животворног Крста, и молитвама Пре
часне Владичице наше Богородице и свих
светих.

Амин.

О 3flБfifЊ61111'11 Бћ1КОfШ1ШI
Gродство је име које настаје рођењем.

Дијели се на троје: на усходно, на нисходно
и на оно што ПОСТОЈИ од стране.

Усходни су они који су нас родили, као
што су отац, мати, дјед, баба и сви навише.

Нисходни су који од нас насташе, као што
сусин,кћн,унук,унука,праунук,праунука

и ЈОШ сви ЈШЖИ.

Они који постоје од стране су они који
нису нас родили, нити су се од нас родили, а
истог рода и коријена смо заједничари, као
што су брат, сестра, стриц, тетка, синовац,
сестричина и они који се од љих рађају,

Степени се рачунају од рођења: колико
је рођења, толико је и степена, као што
је ја отац родих сина, то је једно ро
ђење, један степен чини. Тако м11 је
син првог степена, и унук другог,
и праунук трећег. И дјед мој
опет другога степена: мене

ми је
роди

отац, оца пак дјед, па ова два рођења
. .

чине два степена, тако да ми ЈС МОЈ

дјед другог усходног степена. Такође
и од оних који постоје са стране.
Ако те неко упита: ,,Брат твој којега
ти је степена?", реци: ,,Другога, јер отац
роди брата мога и мене такође отац,

Овдје (на слици) су јасна разрјсшења за
лица, која ради јасноће нс бише изложена
(ријечима).

степени
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тако да два рођења два степена чине."
И ако те неко пита: ,,Стриц твој, оца
твојега брат, којега ти је степена?",
реци: ,,Трећега, јер дјед роди оца мојега,
такође и његовог брата, тј. стрица мога,
и отац мој мене. Та три рођења три
степена чине." И отуда, рођења бројећи,
бројиш и степене.

Забрањени бракови препознају се ова
ко: брак је забрањен до краја усходних
и нисходних, и ако су од незако
нитих бракова не може због тога неко
узети своју матер или бабу или кћер или
унуку, ако су природни и ако су створени.

И између лица која су од стране има неке
забране и до седмог степена, Забрањује
се браћи и братовој дјеци и онима од њих
рођеним. Трећи братучеди се могу узима
ти.
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НАПОМЕНЕ

/

Данас ес поуздано зна дајс Први васељенски
сабор одржан 325. године од Христовог рођења.

2 Нисана.
3 Енергију.
4 Иконе.
5 Чувар мјеста, представник епископа.
6 Кажтьавагьс осуђеника распињањем на

крсту 6110 је римски обичај.
7 Картагенски сабор.
8 Предговори светог Фотија Цариградског.
9 Виши презвитер (периодсвт), који је у име

епископа обилазио црквене општине у епархији и
извјештавао епископа о стању у љима.

1 О Астролози.
11 ГЛОСА: Љубавница и наложница, ТЈ. су-

ложница.
12 Свратиште за странце.
13 ГЛОСА: О овим браковима нађи и Свитак

Сисинија и Алексија патријарха.
14 Они који праве амајлије.
15 ГЛОСА: Књиге Номоканона, што значи За-

коноправило.
16 Изворно Блгророл1111.
17 ГЛОСА: Аристина бјеше жена, и њен ма-

настир у Цариграду назива се Аристинин, и од тог
ганастира бјеше овај Алексије ђакон и законик, и

због тога се назива rlpuc1111111.
18 Ово правило са тумачењем постоји само у

Сарајевском препису Законоправила. Тумачење је
Зонарино.

Слично се понавља у 19. правилу Лаодикијског
сабора и у 66. правилу Шестог васељенског сабо
ра.

19 ГЛОСА: У заповијестима Јустинијана цара
главе 74, 36. О томе такође у 47 различитих насло-
ва, главе 18, 31, 40. и 41. У Деветом сабору, прави
ло 12.

20 ГЛОСА: Гусле, дакле, имају два имена: ако
се свира прстима, назива се китарист, а онај који
гуди превлачећи влассним луком, назива се гус
лар.

21 Оглашени - онај који се спрема за крштење
и још није крштен.

22 По старом јеврејском рачунању времена 3.
час је 9 сати ујутро, 6. час је 12, а 9. чае је 3 по под
не.

23 Ово је 11. правило Сабора у Гангри, али је
овдје премјештено.

24 Овдје Аристин грешком поистовјећује Ке
лестина, ученика Пелагијевог на кога се правила
и осуде односе, и Келестина који је био епископ

Римски у вријеме одржавања Сабора.
25 Новела.
26 Екдика.
27 Срједсц је данашња Софија у Бугарској.
28 ГЛОСА: И пон јс град афричке земље.
29 Ред којим свештеници служе у цркви.
30 Администратор епархије.
31 Заштитник.
32 Свештсиоспужитељи.
33 Хидропарастата.
34 Ради се, у ствари, о Константији на Кипру

а не о Константинграду,
Апостол Варнава, родом са Кипра, каменован је

у близини града Саламине, хришћанског духовног
центра овог апостолског острва, око 57. године.
Средином четвртог вијека јак земљотрес срушио
је rрад Саламину. Обновио га је цар Констатије
(Констације), и дао му ново име - Константија.

Када су Арапи у седмом вијеку извршили напад
на острво, у вријеме владавине византијског цара
Јустинијана 11, порушили су тај град. Народ са Ки
пра је 691. године, на челу са својим архиеписко
пом Јованом, избјегао на Хелеспонт (мореуз Дар
данели између Мраморног и Егејског мора) у град
Јустинијанопољ (Нова Јустинијана). гцје су остали
све до 747. године када су се вратили на Кипар.

35 ГЛОСА: Облакогонитељи, 0.1 сељака назва-
ни вукодлаци, па када се помрачи мјесец или сун
це, говоре: ,,Вукодлаци изједоше мјесец, или сун
це!" Све су то басне и лаж.

36 Изворно гнентцнн. .Балегар",
37 ГЛОСА: Ове посланице у 92. правилу.
38 Апотактите.
39 ГЛОСА: Акелдама значи њива крви.
40 ГЛОСА: Варади и Готи су два народа вар

варска.
41 Крстовдан.
42 Сарајевском препису недостају два листа, и

њихов садржај превођен је из фототипије Иловач
ког преписа. У питањује крај 35. поглавља (Теофи
ла архиепископа александријског: Објава повода"
Богојављења кад падне у недјељу, правила 8-14),
затим цијело 36. поглавље (Из посланице Кирила
архиепископа александријског да"ну) и дио 27.
поглавља (Истога, Ј 2 глава о правовјерју против
Несторија, правила 1-8).

43 Дословни превод изворног грчког текста.
умјесто "славити и поштовати", гласио би "са
славити и са-поштовати", чиме је објашњен текст
у заградама. ,, ... каi cruvoo~aa0щ каi mrtXPD"aмv
0Ебv ci><; Ё'ropov EtEp<.O (tб уар "auv" ci&inpo<m0Eµt:VOV
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тоuтоv vor.iv ti,,ayкuor.1)'', ЕПЕ. торщ 11. сrсл. 142-
221.

44 Монотспиги.
45 Мо110фюн111.
46 Теопасхиги.
47 ГЛОС'Л: М.1сал11ј.1н11 су учитељи богумили-

ма. тј. бабунима,
48 Текст којн јс нслостајао ;i којн ес налази у

заградама јс Подвучен: ..LKOЛCI TO\\IUV, лpr.crpuтr.pa,
нј µ<)\'OV алотоµiа,, к11i OpYiJ\1 Cv таi~ ii:~л.01~

Кl]/)\)0'0'0µ1:Y1]V 0coli. алл.а кп] <ptлavOpwлiav
a,,apiOJll]TO\I, ка! avc~IX''iacrтov. . .. ", PG, tomus
LXXIX, 1865, 497-498.

49 Емфитевза, изворно засади.
50 Легат.
51 Испорука (легат).
52 Тутор.
53 Коцкарска игра.
54 Сенатор.
55 Изворно редник.
56 Свјеговњак,
57 Изворно вјено.
58 Као пандан монашким образу.
59 Изворно юьигохра111и11е.љ, библиотекар.
60 4%.
61 Новац мање вриједности.
62 Перпер је име за златник. Име је настало

у вријеме Алексија l Комнина, док се у вријеме
Јустинијана називао солндус, и тежио око 4,5 гр.
Литра злата садржи 72 перпера.

63 Царичин Град код Лебана.
64 Изворно покладеж,
65 Изворно приставннци.
66 Свештеника са вишим чином: митрополи-

та, архиепископа, патријарха.
67 Црквени службеник.
68 Војничком, савјетничком, чиновничком.
69 ГЛОСА: Фризи и Миси су варварски наро-

ди.
70 Човјека.
71 Литургија.
72 У Ад.
73 Многобожаца.
74 ГЛОСА: Заповијести Цара Лава Премудрог

и сина му Константина Порфирогенита.
75 Повјериоци.
76 Хипотека.
77 Старатељ имања.
78 Квестору.
79 Провинцији.
80 Рођеном цјецоя.
8 Ј ГЛОСА: Дјед, отац, син, унук, праунук.

Онај mји се роди од праунука назива се прашчур.
82 Отац по закону.

Ю Ус11ојс1111к.
84 Кум.
85 0611111111 (прости) људи су 01111 који нс

припадају нн једном сталежу.
86 Дос11ов110: ,,Штета гледа само у мспс."
87 ГЛОСА: Два господара. тако што јс

заједница два брата имала роба ког су ослободи
т1.

88 Раздјсљивањс (гр. <ра.лкt8щ лaт.falcidia) јс
институт коме је посвећена 32. грана.

89 Војна управа.
90 Врста јс стара словенска мјера и износила

јс 1066,7 м.
91 Текст којн је недостојао јс подвучен: ,,Ei

бi: шi i)л1жнv a8r.л<poi ij xai81x Q()EЛ.(j)WV тоюџтшу,
811лоvоп тоге oi ~:к 81a<popwv (j)Uvтsc; yovtwv
(i()l:Л.(j)Oi кл11povoµoucra1 TOV ало0аv6vта aocл.qЕ6v.,,
О ПРОХЕIРОС NOMOC, Јптрегаюгшп Basilii,
Constantini et Leonis PROCHIRON, С. Е. Zachariae,
l. U. D., HeidelЬergae, MDCCCXXXV/I, 160-161.

92 ГЛОСА: Литра има 72 златника, и дијели
ес на 12 дијелова. Ти дијелови се називају унгије.
Једна унгија има 6 златника.

93 Текст који је недостајао подвучен јс: ,.Ei Бi:
xapa1:mcrwvтa1 oi кo1vwvoi л:wлijcrat то i'oюv µtpoi;
каi лafisiv то тiµnµa, ytvtcr0w i:кsivoc; iм:u0Epoc; µ118Е
тtµ~µатщ 818oµtvou." О ПРОХЕ!РОС NOMOC,
196.

94
95

Свјетовном епархијом, тј. неком облашћу.
Службеност је институт византијског за-

кона, тј. право власника једне некретнине да за
потребе те некретнине врши одређене радње на
некретнини другог власника, или да захтијева од
тог другог власника да се уздржава од вршења
одређених радњи које иначе има право вршити на
својој некретнини.

96 Римска стопа износи 296 мм.
97 У грчком и латинском изворнику: 1 ОО сто

па.
98 Дужинска мјера једнака отвору раширених

руку.
99 Цијев или канал за провођење воде.
100 ГЛОСА: Измјена је кад онај који први туче

престане, и почне тући други, и замијени га трећи
у тучењу. Тако се сви измијене 12 или шест пута.

1 О I Родоскрвници.
102 ГЛОСА: Поочим, очух, падшчерица значи

пасторка.
103 Седмица по Васкрсу.
104 Од Божића до Богојављења.
105 Хиротесија.
106 Малу монашку схиму.
107 Епископства.
108 Деветсто двадесете године по Христу,

109 .,... од Оца", ЗАПИСКИ ИМПЕРЛТОР-
КОЙ ЛКАДЕМIИ НАУКЪ по историко-
илопогическому отпвлсипо, ,,ВИДЂНIЕ"
'надоха, епископа фопиклйскаго вь Епнрњ В. Н.
енеџгсвича, С. -Петербургь 1908., 3.
11 О Анђелских,
111 Гр. исиеаюџс-л].
112 Псрипатетичари.
113 Монади.
114 Химеробаптисти.
115 Текст у заградама је допуњен подвученим

экстом "Святыми именами патриархов в пятик
нжии до Моисея и Иисуса Навина пользуются и
~рят в них, я имею в виду Авраама, Исаака, Иа
)Ва и старейших, и самога Моисея, Аарона и Ии
~-" Творения преподобного Иоанна Дамаскина
'сточннк з1-1а11ш1, Перевод и комментарии Д. Е.
.финогенова, А. А. Бронзова, А. И. Сагарды, Н.
:. Сагарды, ,,Индрик", 2002, 126.
116 Гностици.
117 Еона.
118 ГЛОСА: Балзам, од кога праве уље и назива

~ валсамелео.
119 Изворно Међурјечје.
120 Енкратити.
121 Артоторити.
122 Философији.
123 Катари.
124 Аномеји.
125 Геометријских.
126 Антидикомаријапити.
127 ГЛОСА: Масалијани, учитељи богумили

га, тј. бабунима.
128 ГЛОСА: У овој глави све је бабунскајерес,

ако држе и бабуни.
129 Евхити.
1 ЗО Афтартодокети.
131 Гносимахијевци.
132 Без Слова, тј. Ријечи.
133 ГЛОСА: Тесаракондапихос значи четрде-

етлакатни.
134 Акефалити.
135 Обредима, светим тајнама.
136 Сакофори.
137 ГЛОСА: Све ове главе су бабунске јереси, и

ако и они говоре.
138 Новокрштене.
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1 Ј. Грана у којој је 16 глава. О манастирима, монасима, тј. црнорисцима 32

12. Грана у којој је 18 глава. Ојеретицима, Јеврејима и јелинима 33

ЈЗ. Грана у којој су 42 главе. О свјетовним људима 34

Ј 4. Грана у којојје седам глава. Оваје грана заједничка свим људима 3 7

Увод у номоканон, тј. у Законоправило. Излагање садржаја свештених правила

из ових књига: Светих Апостола, седам Светих и васељенских сабора и

не само њих, него и помјесних сабора као и оних правила што су их сачинили
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53. Пеглавље: Ч1111. 1ј. моли гва за очишћсњс и измирсњс 110кај1111ка 280

Молит ва друга нал покзјницима 280

54. Поглавље: Упуство о томе како треба вршити Божанствсно приношсњс

у Светој служби. О хљебу 11чаш1111р1111ошсља, 11 о просфори и вину 280

55. Поглавље: Закона градскога различите главе у четрдесет грана 282

56. Поглавље: О безаконим браковима • 340

С:~бор1111 свитак о безаконим браковима 340

Од истог сабора • 345

Патријархов спис изложен од стране Јована књигочувара Јонополита 345

О некоме којн је браком сјединио свога сина са

кћери нечијом којаје под влашћу, без сагласности њеног оца 346

О тим браковима 347

Од друге главе 348

57. Поглавље: Црквене главе, питања о правилима и одговори светог сабора који је био

у дане преосвећеног и васељенског патријарха констангинградског Николе

Питања Јована монаха. молчалника из Свете Горе и црноризаца који су скупа са њим 3 53

58. Поглавље: Одговори преблаженог митрополита Никите Ираклијског

на питања која мује поставио епископ Константин Памфилијски 3 5 7

59. Поглавље: Изложење, тј. подсјећање, на црквено сједињење које је било

при Константину и Роману, једним као царујућим, другим као тада

почаствованим достојанством оца цара 3 60

60. Поглавље: Бесједа откривења светогДијадоха по питањима и одговорима 3 62

61. Поглавље: СветогЕпифанија, архиепископакипарскоrградаКонстантије, ојересима 3 6 8

62. Поглавље: Казивање светог Никифора, патријарха Константинграда,

о клеветницима хришћана, тј. спаљивачима икона односно иконоборцима 386

И још о јересима и началницимајереси, из Саборне (посланице)

светог оца нашег Софронија, патријарха јерусалимског, и додатак од тада до сада ..... 387

63. Поглавље: Тимотеја, презвитера Велике цркве Константинrрада (посланица)

презвитеру Јовану, чувару сасуда (цркве) свете Богородице којаје у

Халкопратији, о разликовању оних који приступају нашој благочестивој вјери

Укупно 176јереси 389

64. Поглавље: Из патријаршијског молитвеника. Како треба примати

оне који изјереси приступају Светој Саборној и Апостолској Цркви 407

Како приличи написмено проклињати своју јерес онима који од манихеја

приступају Светој, Божјој, Саборној и Апостолској Цркви 408

Чин који се врши над онима који се обраћају од сарацена нашој

чистој и истинитој хришћанској вјери .....

Овдјсје проклињање Сарацена..... . . . _ ..
Михаила, синђелајерусалимско, изло· · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . · · · · · · · · · • .. 408' жење прав . .. ..
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