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НИКЕЈСКИ СИМВОЛ ВЕРЕ
Верујемо у једног Бога Оца Сведржитеља, Творца свега видљивог и невидљивог.
И у једног Господа Исуса Христа Сина Божијег, рођеног од Оца јединородног, то јесте из
Очеве суштине, Бога од Бога, Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог,
рођеног, не створеног, Једносушног Оцу, кроз Кога је све постало, како оно што је на
неби, тако и оно што је на земљи.
Који је ради нас људи и ради нашега спасења сишао, оваплотио се, постао човек,
пострадао и васкрсао у трећи дан, узнео се на небеса. Који ће доћи да суди живима и
мртвима.
И у Духа Светог.
А оне који говоре: „Беше када га не беше" и: „Пре рођења не беше", и: „Да је постао из
небића" или тврде да је Син Божји постао „из друге ипостаси" или „друге суштине", или
„да је створење", или да је „променљив или преобразив", такве проклиње саборна и
апостолска Црква.

НИКЕОЦАРИГРАДСКИ СИМВОЛ ВЕРЕ
Верујемо у једнога Бога, Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље, и свега видљивог и
невидљивог.
И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег јединородног, рођеног од Оца пре свих
векова, Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног не створеног,
једносушног Оцу кроз кога је све постало.
Који је ради нас људи и ради нашега спасења сишао с неба и оваплотио се од Духа
Светог и Марије Дјеве и постао човек.
И васкрслог у трећи дан по Писму.
И узнесеног на небеса и Који седи десно од Оца.
Који ће опет доћи да суди живим и мртвим, и Његовом Царству неће бити краја.
И у Духа Светог, Господа, Животворног, Који од Оца происходи, и са Оцем и Сином се
обожава и слави и Он је говорио кроз пророке.
У једну, свету, саборну и апостолску Цркву.
Исповедамо једно крштење за опроштај грехова.
Очекујемо васкрсење мртвих.
И живот будућег века. Амин.

ДОГМАТ ЧЕТВРТОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА, ХАЛКИДОНСКОГ, О ДВЕМА
ПРИРОДАМА У ЈЕДНОМ ЛИЦУ ГОСПОДА НАШЕГ ИСУСА ХРИСТА
Следећи Светим Оцима, сви сагласно поучавамо исповедати једног и истог Сина,
Господа нашег Исуса Христа, Њега савршеног по Божанству и Њега савршеног по
човечанству, и Њега истинитог Бога и истинитог Човека, из разумне душе и тела,
једносушног Оцу по божанству, и Њега једносуштног нама по човечанству, у свему
подобном нама осим греха, рођеног од вечности од Оца по божанству, и Њега у последње
дане ради нас и ради нашег спасења од Дјеве Марије Богородице по човечанству. И њега
једног Христа, Сина, Господа Јединородног, у две природе несливено, неизменљиво,
нераздељено, неразлучено познатог, тако да сједињењем није нарушена разлика
природа, већ је, штавише, сачувано својство сваке природе и сједињује се у једно лице и
једну Ипостас - не у два лица раздвојеног или раздељеног, већ Њега једног Сина
Јединородног, Бога Логоса, Господа Исуса Христа, као што нам испрва објавише пророци
за Њега, и као што нас сам Господ Исус Христос научи и предаде нам Символ Отаца.

ДОГМАТ ШЕСТОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА, КОНСТАНТИНОПОЉСКОГ, О
ДВЕ ВОЉЕ У ГОСПОДУ НАШЕМ ИСУСУ ХРИСТУ
Две природе воље или хтења, у Њему, и два природна дејства неразменљиво,
неизменљиво, неодвојиво, несливено, исто тако исповедамо према учењу светих Отаца. И
две природне воље не супростављене, не може бити, како су говорили безбожни
јеретици, него Његова човечанска воља следује, не противречи или супроставља се, већ
штавише, следује, или боље рећи, подчињава се Његовој Божанској и свемогућој вољи
јер Његова телесна воља тежи да се подчини Божанској вољи.

О ИКОНОПОШТОВАЊУ
...Ми се држимо неизменљиво свих црквених завештаним нам писаних и
неписаних предања, од којих је једно и изображавање иконичког живописа, јер је
сагласно историји јеванђеоске проповеди, ради потврђивања истинитог а не привидног
очовечења Бога Логоса, и служи једнакој истоветној користи, пошто ствари које једна
другу указују очевидно да имају и узајамне појаве.
Пошто је, дакле, то све тако, ми идући царским путем и следујући
богонадахнутом учењу светих Отаца наших и предању саборне Цркве - јер знамо да је то
предање Духа Светог Који обитава у њој - одређујемо са, сваком пажњом и тачношћу: да
се паралелно (упоредо) са знаком Часног и Животворног крста постављају часне и свете
иконе - које су одговарајуће урађене од боја и мозаика и другог материјала - у светим
Божјим црквама, на свештеним сасудама и одеждама, на зидовима и даскама, у
кућама и по путевима; и то: икону Господа и Бога и Спаса нашег Исуса Христа, и
Пречисте Владичице наше Пресвете Богородице, и часних Анђела, и свих Светих
и Преподобних људи. Јер, уколико се ове стално посматрају у иконичким
изображењима, утолико се и они који их гледају покрећу ка жељењу и
подражавању самих Оригинала. И да се овима(иконама) одаје целивање и
почасно поклоњење али не и истинско служење по вери, које приличи само
Божанској природи...

ПРАВИЛА СВЕТИХ АПОСТОЛА
1. правило: Епископа нека постављају два или три епископа.
2. правило: Презвитера (свештеника) нека поставља један епископ, такође и ђакона и
остале клирике.
3. правило: Епископ, или свештеник, који против онога што је о жртви установио
Господ, принесу на олтар нешто друго, на пример: мед, млеко или уместо вина неко друго
алкохолно пиће, или птице, или неку другу животињу, или воће, супротно
установљеном, осим нових класова, или грожђа, и то у тачно одређене дане, тај нека
се свргне. Такође забрањено је доносити к олтару било шта друго осим уље за
кандила и тамјан, у време када бива свети принос.
4. правило: Првине (првенце) сваког другог плода нека се пошаљу у дом епископа и
свештеника, али не к олтару. Мора се знати да епископ и свештеник те приносе треба да
подели са ђаконима и са осталим клирицима.
5. правило: Епископ или свештеник или ђакон нека не одгони своју жену под
изговором побожности. Ако је отера, нека буде одлучен, а ако остане упоран у својој
грешци, нека буде свргнут.[6]
6. правило: Епископ или свештеник или ђакон нека се не баве световним пословима.
Ако то чини, нека се свргне.

7. правило: Ако неки епископ или свештеник или ђакон буде празновао свети дан
Пасхе пре пролетње равнодневице заједно са Јудејима, такав нека буде свргнут.
8. правило: Ако се неки епископ или свештеник или ђакон или неко други из
свештеничког имена (реда, чина), не причести када бива свети принос, нека каже
разлог због чега је тако поступио. Ако је тај разлогприхватљив, нека му буде
опроштено. Ако не каже разлог, нека буде одлучен јер је проузроковао штету народу и
навео на сумњу онога који је обављао принос, као да га није правилно учинио.
9. правило: Све вернике који долазе у храм и слушају (речи) Светог Писма, а не
остану за време молитве и светог Причешћа, треба одлучити као оне који изазивају
неред у цркви.
10. правило: Ако се неко заједно моли са оним који је одлучен (из заједнице), па
макар то чинио и у приватном дому, такав нека се одлучи.
11. правило: Клирик који се моли са клириком који је свргнут, нека такође буде
свргнут.
12. правило: Ако неки клирик или лаик (световњак) који је одлучен или није достојан
да буде примљен у клир, оде у други град без препоручног листа (писма које издаје
епископ), нека се одлучи, као што треба учинити и са оним који га је примио.
13. правило: Ако ли је већ био одлучен, нека му се одлучење продужи као ономе ко је
слагао и преварио Цркву Божију.
14. правило: Епископ не сме, оставивши своју епископију, прелазити у другу, без
обзира што је од многих наговаран на то, осим ако нема некакав оправдан разлог који
га побуђује на такав поступак; тако да може више користити онима својом побожном
и благом речју, који су тамо, али и ово не може чинити својом вољом, него уз допуштење
сабора епископа и након много молби.
15. правило: Ако неки свештеник или ђакон или неко други од оних који се налазе у
именику клирика, остави своју епископију и пође у другу, те преместивши се у
потпуности, настани се у другој епископији без знања свог епископа, заповедамо да
такав више не сме обављати свету службу; нарочито ако буде позван од свог епископа да
се врати, а не послуша га, него остане упоран у свом преступу, тада у тој другој
епископији може бити у заједници само као лаик.
16. правило: А ако епископ, код кога се налазе такви, не узимајући у обзир наложену
забрану свештенодејствовања, поменуте ипак задржи као клирке, таквог епископа
потребно је одлучити као изазивача нереда.
17. правило: Који се после крштења два пута женио, или је имао љубавницу, тај не
може бити ни епископ, ни свештеник ни ђакон, нити може бити у било коме
свештеничком чину.
18. правило: Који је узео удовицу, или распуштеницу, или блудницу, или ропкињу (или
глумицу), не може бити ни епископ, ни свештеник, ни ђакон, нити може бити у било ком
свештеном чину.
19. правило: Који је узео две сестре или кћер брата (или сестре), такав не може бити у
клиру[7].
20. правило: Клирик који даје јемство за некога (у световњачким пословима), нека буде
свргнут.
21. правило: Евнух, ако је то постао због насиља људи, или ако су му током прогона
одсечене гениталије, или је рођен као такав, а достојан је, нека буде епископ.
22. правило: Онај који је сам себе кастрирао, тај нека не буде клирик. Такав човек је
самоубица и непријатељ творевине Божије.
23. правило: Ако је неко, пошто је већ ушао у клир, себе кастрирао, такав нека буде
свгрнут као самоубица.
24. правило: Лаик, који је сам себе кастрирао, нека се одлучи на три године јер је
намислио зло према своме животу.
25. правило: Епископ, свештеник или ђакон, који се затекне у блудочињењу или
који је погазио заклетву, или који је затечен у крађи, такав нека се свргне, али не треба
да буде одлучен јер Свето Писмо каже: „Не свети се два пута за једну ствар" (Наум 1,
9). Исто треба поступити и са осталим клирицима.
26. правило: Од оних који су неожењени ступили у клир, заповедамо да се могу женити,
уколико хоће, само чтеци и појци.
27. правило: Заповедамо да се свргне епископ или свештеник или ђакон који туче
вернике када погреше, или неверне због злобе, или тиме жели да некога застраши, јер
нас Господ томе никако није учио него напротив, онда када су Га тукли, Он није
узвраћао ударцем, када су Га псовали, није узвраћао псовком, а када је трпео, никоме
није претио (погл. 1. Петр. 2, 23).
28. правило: Ако се епископ или свештеник или ђакон, који је због доказаних
преступа правично свргнут, усуди да преузме службу која му је некада била поверена,
такав нека се сасвим искључи из Цркве.
29. правило: Ако неки епископ или свештеник или ђакон новцем добије (купи)
свештеничко достојанство, тај нека се свргне, као и онај који га је поставио; и нека се

одлучи из заједнице у потпуности као што је то учињено са Симоном Волхом
(Врачарем)[8].
30. правило: Ако се неки епископ послужи световним властима да би помоћу њих
добио епископију (цркву), такав нека се свргне а потом нека се и одлучи. Исто учинити и
са онима који су са њиме у тој заједници.
31. правило: Ако један свештеник, презревши свога епископа, сазове некакав свој збор
и подигне други олтар, а не може окривити епископа у било чему што се тиче
благочестија и истине (правде), такав свештеник нека буде свргнут као властољубив
јер се понео као самосилник. Исто тако, нека буду свргнути и остали клирици који
прихвате његово мишљење. Што се тиче лаика, они нека буду одлучени. А све ово
нека буде после прве или друге или треће опомене од стране епископа.
32. правило: Ако је један свештеник или ђакон одлучен од свога епископа, таквог
свештеника или ђакона не сме примати други епископ, него само онај који га је
одлучио; осим у случају да се упокојио онај епископ који га је одлучио, тада га може
прихватити други (епископ).
33. правило: Нека се не прима нико од страних епископа, свештеника и ђакона ако
нема препоручни лист; а када тај лист поднесу на увид, нека се добро просуди о њима, те
ако су заиста проповедници благочестивости, тада нека се приме; ако ли нису достојни,
пошто им се да колико је потребни, не треба их примати у заједницу јер се често
дешавају преваре.
34. правило: Епископи свакога народа треба да знају о томе ко је први међу њима и
да га сматрају за главу; ништа важно нека не преузимају без његовог знања, и нека
сваки (од епископа) предузима само оно што се тиче његове епархије и подручних
места. Али ни овај епископ нека не чини ништа без знања свих осталих епископа јер
ће само тако бити једнодушност и прославиће се Бог кроз Господа у Светоме Духу Отац и Син и Дух Свети.
35. правило: Епископи да се не усуђују ван својих граница да рукополажу по
другим градовима и местима (селима) која им нису потчињена; а ако се докаже да је то
неко чинио без знања оних којима ти градови или села припадају, епископи који су
обавили та рукоположења нека се свргну као и сви они који су рукоположени на такав
начин.
36. правило: Ако један епископ, када је већ постављен, неће да прими службу и
старање о народу који му је поверен, такав нека буде одлучен док се не прихвати
службе; исто тако и свештеник или ђакон. Ако пак он пође, а не буде примљен, не стога
што је он томе настојао, него по злоби народа, у таквом случају он нека остане
епископ, а клир дотичног града нека се одлучи зато што није знао да научи (поучи)
непокорни народ.
37. правило: Два пута у години нека буде сабор епископа; и нека они међу собом
испитају догмате благочестија и нека решавају црквене спорове који настану. Први пут,
четврте недеље Педесетнице; други пут, дванаестог дана месеца хипервертеја
(октобра)[9].
38. правило: Епископ нека води старање о свим црквеним стварима и нека њима
управља, свагда имајући на уму истину о томе да га надзире Сам Бог. Због тога, епископ
нека не присваја себи било шта од онога што припада Цркви, нити то сме даривати
родбини јер је то Божије. Ако му је родбина сиромашна, нека им помогне као
сиротињи, али под тим изговором нека не узима оно што је црквено.
39. правило: Свештеници и ђакони без знања епископа нека ништа не предузимају
јер епископ је тај који се мора старати о народу Господњем и који ће дати рачун о
душама њиховим.
40. правило: Нека су тачно познате ствари епископа (ако их поседује) и нека су
тачно познате ствари које припадају цркви, како би епископ имао могућност да пред
смрт остави коме и како жели оно што је његово, и да се под изговором црквених ствари
не оштети оно што припада епископу, који можда има жену и децу, родбину или слугу.
Јер, и пред Богом и пред људима, право је да ни Црква не буде оштећена, ако се не
зна које су ствари епископа, а родбина, под изговором наследства оштети
Цркву, или да се покрене парница и на зао глас изађе упокојени епископ.
41. правило: Наређујемо да епископ има власт над црквеним стварима. Њему
(епископу) поверене су драгоцене душе људи, то тим пре њему треба да буде
поверено старање о новцу, тако да он има власт, са страхом Божјим и сваком
побожношћу, њиме да располаже. Уз помоћ свештеника и ђакона треба да даје онима
којима је потребно; исто тако (ако је потребно), нека и сам узима за неопходне потребе,
како своје тако и браће која су странци, да ни у чему не би трпели оскудицу. Јер, и закон
Божји наређује да они који служе олатру, од олтара да се издржавају; јер, ни војник о
своме трошку не подиже оружје против непријатеља (погл. 1. Кор. 9,7,13).
42. правило: Епископ или свештеник или ђакон, који се предаје игру (коцкању) и
пијанству, или нека престане са тим или нека буде свргнут.
43. правило: Ипођакон или чтец или појац. који чини исто, или нека престане са
тим или нека буде одлучен. Тако поступити и са лаицима.

44. правило: Епископ или свештеник или ђакон који тражи камату од дужника, или нека
престане са тим или нека буде свргнут.
45. правило: Епископ или свештеник или ђакон који се буде са јеретиком само и молио,
нека се свргне. А ако њима (јеретицима) допусти да служе као клирици, нека се свргне.
46. правило: Наређујемо да се свргне епископ или свештеник који призна
крштење или жртву (принос) јеретика. Јер, како се слаже Христос са Велијаром? Или,
какав део има верник са неверником? (погл. 2. Кор. 6,15)[10].
47. правило: Епископ или свештеник који поново крсти онога који заправо има
крштење, или не крсти онога који је од нечастивих био оскрнављен, тај нека се свргне
јер се наругао крсту и смрти Христовој и нијеразликовао праве од лажних свештеника.
48. правило: Ако неки лаик прогна своју жену па узме другу, или ону која је отпуштена
од другога, такав нека буде одлучен.
49. правило: Ако неки епископ или свештеник, сходно ономе како је установио
Господ, не крсти у име Оца и Сина и Светога Духа, него у три беспочетна или у три сина
или у три утешитеља, такав нека буде свргнут.
50. правило: Ако неки епископ или свештеник не учини (изврши) у једној тајни
(крштења) три погружења, него једно, које се даје на спомен смрти Господње, такав нека
буде свргнут. Јер, Господ није рекао: „У Моју смрт крстите", него је рекао: „Идите и
научите све народе, крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа" (Мт. 28,19).
51. правило: Ако неки епископ или свештеник или ђакон или било ко други из
свештеничког реда избегава брак, једење меса или пијење вина, и то не због узрастања
у врлини него због гнушања, заборављајући да је све добро, и да је Бог створио
мушкарца и жену, такав, или нека се поправи или нека буде свргнут и искључен из
Цркве. Исто ово важи и за лаике.
52. правило: Ако неки епископ или свештеник не прими, него одбије oнога који се
обраћа из греха, такав нека буде свргнут јер тиме жалости Христа који је рекао да бива
радост на небу за сваког грешника који сепокаје (погл. Лк. 15,7).
53. правило: Ако се неки епископ или свештеник или ђакон клони меса и виnа у
празничне дане јер се гнуша, а не због напредовања у добру, такав нека се свргне јер је
жигосан на својој савести и постаје повод за саблазан другим људима.
54. правило: Ако се неки клирик затекне да једе у крчми, нека буде одлучен,
осим у случају да је на путовању и да се из потребе зауставио у гостионици.
55. правило: Ако неки клирик увреди епископа, нека буде свргнут јер се старешини
свога народа не говори ружно (погл. Дела ап. 23, 5).
56. правило: Ако неки клирик увреди свештеника или ђакона, нека буде одлучен.
57. правило: Ако неки клирик исмева хромог, или глувог, или слепог, или слабог
(болесног) у стопалима, такав клирик нека се одлучи. Исто важи и за лаике.
58. правило: Епископ или свештеник који занемарује клир и народ, и не поучава их
побожности, нека се одлучи. Ако устраје у том немару и небризи, нека буде свргнут.
59. правило: Ако неки епископ или свештеник, када је неко од клирика у нужди, не
пружи сабрату оно што му треба, такав нека буде одлучен. А ако је упоран у тој навици,
нека буде свргнут као убица брата свога.
60. правило: Који на зло народа и клира као свете износи у храму књиге за које се зна
да су нечасне (апокрифи), такав нека буде свргнут.
61. правило: Ако се подигне некаква тужба против верника због блудочињења или
прељубе или због неког другог забрањеног дела, а то се докаже као истина, такав нека
се не прима у клир.
62. правило: Ако се неки клирик у људском страху пред Јудејима, Јелинима
или јеретицима одрекне Христа, такав нека буде искључен. Ако ли се одрекне имена
клирика, нека буде свргнут. Ако се покаје, нека буде примљен али као лаик.
63. правило: Ако неки епископ или свештеник или ђакон или неко други из свештеног
реда буде јео меса у крви душе његове (сирово месо) или задављено од других
звери, или стрвину (мрцину), такав нека буде свргнут јер је ово закон забранио. А ако
је лаик, тада нека буде одлучен.
64. правило: Ако неко од клира буде затечен да пости у дан Господњи (недеља)
или суботом, осим на Велику суботу, такав нека буде свргнут. Уколико је лаик, нека буде
одлучен[11].
65. правило: Ако неки клирик или лаик пође у јудејску синагогу или јеретички храм да
се тамо моли, нека буде свргнут и одлучен.
66. правило: Ако неки клирик удари некога у свађи, и једним ударцем га убије, нека
буде свргнут због своје нагловитости, а ако је лаик, нека буде одлучен.
67. правило: Ако неко силује незаручену девојку, тај нека буде одлучен. Такође му
није дозвољено да узима другу за жену, него треба да узме за жену ону коју је на такав
начин изабрао, макар да је и сиромашна.
68. правило: Ако неки епископ или свештеник или ђакон прими од кога другог
рукоположење, нека буде свргнут, и он и онај који га је рукоположио, осим у случају да
се докаже да је рукоположен од стране јеретика јер који су крштени и рукоположени
од таквих, не могу бити ни верници ни клирици.

69. правило: Ако неки епископ или свештеник или ђакон или ипођакон или чтец или
појац, не буде постио свету Четрдесетницу пред Пасхом, или среду и петак, осим ако
није спречен неком телесном немоћи, такав да буде свргнут. Ако је световњак, нека буде
одлучен.
70. правило: Ако неки епископ или свештеник или ђакон или неко други из клира буде
постио заједно са Јудејима, или са њима светковао њихове празнике, или примао од
њих празничне дарове (нпр. пресне хлебове ислично), такав нека се свргне. Ако то
учини лаик, нека буде одлучен.
71. правило: Ако неки хришћанин принесе уље у незнабожачко светилиште или јудејску
синагогу, или пали свеће када су њихови празници, такав нека се одлучи.
72. правило: Ако неки клирик или лаик понесе из свете цркве восак или уље, тај нека
буде одлучен и нека петоструко врати од онога што је узео.
73. правило: Посвећени златни или сребрени сасуд, или тканину, нека нико не
користи за домаћу употребу јер је то дело безакоња. А ко се затекне да то чини, нека
буде одлучен.
74. правило: Епископ који је у нечему оптужен од људи којима се може веровати, треба
да буде позван од епископа, па ако се одазове и исповеди и буде изобличен, нека му се
одреди казна. Ако позвани не послуша, нека се позове по други пут, пославши по њега
двојицу епископа. Ако ни тада не послуша, нека се позове и трећи пут, пославши по
њега двојицу епископа. Ако и то презре и не одазове се, тада нека сабор изрекне
против таквог епископа оно шта нађе да је заслужио да онај епископ не би по-мислио да
ће му бити од користи ако избегава да се одазове на суд.
75. правило: Нека се не прима јеретик да сведочи против епископа, а такође
нека се не прима ни само један верујући пошто на устима два или три сведока мора
остати свака реч (погл. Мт. 18,16).
76. правило: Епископ, да би угодио брату или сину или неком другом рођаку, не
сме постављати на епископско достојанство кога хоће јер није право стварати
наследнике епископа, и оно што је Божије прилагођаватичовекоугађању, као што
није слободно Цркву Божију стављати на власт наследника. А који то ипак чини,
нека буде кажњен одлучењем, а учињена постављења нека буду неважећа.
77. правило: Ако неко има болесно око, или има повређену ногу, а достојан је
епископства, нека буде (изабран, постављен за епископа) јер телесна мана га не погани,
него душевни порок.
78. правило: Глуви и слепи нека се не постављају за епископа, не због тога што су
опогањени, него због тога што им те мане онемогућавају да чине послове цркве.
79. правило: Ако је неко мучен од демона, нека не буде клирик; па ни са вернима нека
се не моли. Ако оздрави, тада нека буде примљен; а ако је достојан, нека буде клирик.
80. правило: Неумесно је да онај ко је тек изашао из незнабожачког живота и примио
крштење, или се из неваљалог живота обратио у веру, да се такав одмах постави за
епископа. Јер, није примерено да онај који још ни сам није испитан постаје учитељ
других, осим у случају да се то догоди по Божијој благодати.
81. правило: Рекли смо да епископ или свештеник не треба да се баве јавним
управама, него само да се баве црквеним пословима. Свако ко тако не поступа
нека се склони, или да престане са тиме, или, у супротном, нека буде свргнут јер по
заповвсти Божијој, нико не може служити два господара (погл. Мт. 6, 24).
82. правило: Робови без дозволе господара, и на огорчење оних који њима владају,
нека се не примају у клир јер то ствара забуну у домовима. Ако се нађе да је неки роб
достојан рукоположења у неки од степена јерархије (онако како се испоставило за
Оносима), и господари дају дозволу, тада нека буде рукоположен.
83. правило: Епископ или свештеник или ђакон који се бави војничким пословима, и
хоће да задржи и једно и друго, тј. римско поглаварство и свештеничку службу, такав
нека буде свргнут јер што је царево припада цару, а што је Божије - Богу (погл. Мт. 22,
21).
84. правило: Ако неко противзаконито увреди цара, или народног старешину, нека
буде кажњен и то: ако је клирик - нека буде свргнут, а ако је лаик, нека буде одлучен.
85. правило: Нека од вас, клирика и лаика, буду поштоване и свете књиге Старога
Завета: Мојсијевих пет књига, једна књига Исуса Навина, једна књига Судија, Рут,
четири књиге Царства, Паралипоменон, две књиге Јездре, Јестира, три књиге
Макавеја, Јов, Псалтир, три књиге Соломонове: Еклесијаст, Песма над песмама и
Приче. Дванаест пророка и Исаија, Јеремија, Језекиљ и Данило. Поред ових, нека
вам буде познато да ваши млади изучавају мудрост из књиге Сирахове. Наше књиге
(тј. књиге Новога Завета) јесу: четири Јеванђеља, тј. Матејево, Марково, Лукино
и Јованово. Павлових је посланица четрнаест, две посланице су Петрове, Јованове
су три а по једна су Јудина и Јаковљева. Климентове су две посланице и Установе које
је он (Климент) саставио за вас, епископе, у осам књига, али које не треба међу свима
ширити јер у њима има много тога тајанственог[12]. Наша су, такође, и Дела
апостолска.[13]

ПРАВИЛА ПРВОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА
1. правило: Ако је неко због болести био подвргнут хируршком захвату, или је пак
кастриран од стране варвара, такав нека остане у клиру. Али, ако је неко при здравом
стању, сам себе кастрирао, тај више не може припадати клиру, нити такви људи могу
бити примани у клир. У осталом, као што се јасно види, ово је речено за оне који
намерно учине такво дело и усуде се да сами себе подвргну кастрацији; а што се тиче
оних који су кастрирани од стране варвара или су их њихови господари учинили
евнусима, а покажу се да су достојни да буду у клиру, чека се приме[14].
2. правило: Пошто се много тога, или по нужди или настојањем људи, догодило против
црквеног правила[15], тако да неки људи који су тек прешли у веру из незнабожачког
живота, и тек су неко кратко време упознати са основама хришћанске вере, те су такви
људи готово тек што су изашли из крстионице постављани на место епископа или
свештеника, постало је неопходно да се (правилом) одреди да се такве ствари више не
чине јер, за обучавање (напредовање) у вери потребно је време, а такође и након
крштења потребно је уверити се у то да ли су поменути људи достојни за те чинове
свештенства. Апостолско казивање по овом питању веома је јасно: „Не новокрштен, да се
не би погордио и упао у осуду ђавољу" (1. Тим. 3, 6). Ако се током времена примети код
неког лица душевни грех, и то докажу два или три сведока, тада то лице нека више не
припада клиру. Онај који поступа против ове одредбе, доводи у опасност своју
припадност клиру јер се тиме усудио да устане против одлуке овог великог Сабора.
3. правило: Велики Сабор у потпуности забрањује да епископ, свештеник, ђакон или
неко други из клира, држи у кући доведену жену (незакониту жену), осим мајке, сестре,
тетке или такве особе која је слободна од било каквог подозрења[16].
4. правило: Епископ треба да буде постављен од свих епископа који су у епархији.
Уколико је то тешко изводљиво због некакве хитне потребе или удаљености, нека се
барем три (епископа) сакупе на једно место, а они који су одсутни, нека дају свој глас
кроз грамате, и тада нека се обави рукоположење. Утврђење свега овога треба да у
свакој епископији припада митрополиту.
5. правило: Што се тиче оних који су одлучени, било да су из клира или из реда лаика,
нека важи пресуда дотичних епископа сваке епископије, сходно правилу[17] које одређује
да они који су били искључени од једних не могу бити примани од стране других. Али
нека се испита да такви људи нису били удаљени из црквене заједнице због свађе или
због неке зловоље епископа. Да би се ово подвргло детаљном испитивању, нашло се за
корисно да се сваке године у свакој епархији по два пута чине сабори како би, када се
саберу сви епископи једне епископије, могли испитати ове расправе и на тај начин се
утврдило да они који су увредили епископа, имају се сматрати одлученим на правилан
начин и то све дотле док се сабор епископа не договори да им изрекне блажу пресуду.
Ови сабори нека бивају: један пред Четрдесетницу, како би, ослободивши се од сваке
малодушности, могли принети Богу чист дар; а други, у јесење доба.
6. правило: Нека важе стари обичаји који постоје за Египат, Ливију и Пентапољ.
Наиме, да епископ Александрије има власт над свим тим областима јер, сходно
обичају, то има и епископ Рима. Исто тако, у Антиохији и другим епархијама, нека се
чувају повластице цркви. Такође, нека буде познато и то, да ако неко постане епископ
без дозволе митрополита, велики Сабор одређује да такав не може остати епископ.
Али, ако су сви епископи били сагласни при избору, а сам избор је био изведен на
правилан начин и по прописима, а два или три (епископа) се успротиве из неког свог
разлога (опонирање), у таквом случају нека важи глас већине.
7. правило: Пошто се утврдио обичај и древно предање да се посебном чашћу
одликује епископ који је у Елији (Јелији)[18], то нека он и ужива све што је у вези са том
чашћу, али уз очување достојанства које припада митрополији.
8. правило: Што се тиче оних који себе називају „катари", када такви прелазе у
саборну и апостолску Цркву, свети и велики сабор је установио да се на њих могу
положити руке, и тада могу остати у клиру. Али, пресвега, они морају писмено
признати да ће се у свему држати и да ће у свему следити догмате саборне и
апостолске Цркве, тј. да ће бити у заједници како са онима који живе у другом
браку, тако и са онима који су током гоњења пали у вери, а у погледу којих је
одређено време кајања и време опроштаја; и у опште, да ћe у свему следити догмате
саборне Цркве. Према томе, када се било у селима или у градовима, не нађе
других особа са рукоположењем, осим некадашњих „катара", тада нека остану као
што и јесу у клиру и у свом чину. Али, ако постоји епископ или свештеник саборне
Цркве, а дође и неко од поменутих, сасвим је јасно да ће епископ саборне Цркве
задржати своје епископско достојанство, а онај који се међу „катарима" назива
епископом, имаће част која припада свештенику; осим у случају да епископ саборне
Цркве
истоме
не
допусти
да
и тај ужива част епископског имена. Ако епископ ово не жели, нека му се тада да место
хорепископа или свештеника, да се види како лрипада клиру. Али, у једном граду да не
буду два епископа[19].

9. правило: Ако су неки без испитивања постављени за свештеника, или су при
испитивању признали своје грехе, па се и поред тога нађоше људи који против
правила [20] положише руке на њих, таквима (који су рукоположени на такав начин),
правило не допушта да остану у клиру јер саборна Црква тражи оне који су без мане
(погл. 1. Тим 3,2).
10. правило: Од оних који су пали (у вери), ако су неки од њих били постављени по
незнању или са знањем дотичних који су их поставили, ово ипак, ни чим не
слаби црквено правило јер кад се то дозна, они бивају свргнути из чина.
11. правило: Што се тиче оних који су у време Ликинијеве тираније одступили без
принуде и не због тога што су им имања била отета, или што им је претила нека
опасност или слично, сабор је одредио, премда нисудостојни човекољубља, да се
према њима ипак поступи великодушно. Дакле, који се искрено покају, као верни нека
три године проведу међу онима који слушају Писмо, седам година нека припадају цркви
тражећи (молећи) опроштај и две године нека учествују са народом у молитвама
али без причешћивања светим Тајнама.
12. правило: Они, који благодаћу беху призвани, и прво показаше ревност и
збацише окове, а касније се попут naca вратише својој бљувотини, јер неки од њих
користише сребро и разне дарове да би тиме повратили своју војничку службу; такви
нека десет година припадају у цркви а три године нека слушају Писмо стојећи у
притвору (храма). Али код ових треба пазити на њихову спремност на покајање и на
који начин се кају, те према томе, оне међу њима који су у страху, сузама, стрпљењу и
добрим делима, и то не само на спољашњи начин, него су заисти такви, пошто
се наврши време одређено за слушање (Писма), нека буду примани у заједницу.
Епископу је слободно да још човекољубивије поступи са њима. За оне који се
равнодушно понашају према свом грехопаду, и који сматрају да је довољно само то
што долазе у цркву, такви нека остану сво време које је одређено за покајање.
13. правило: Што се тиче оних који су пред упокојењем, чуваће се древни закон и
правило по коме, онај који се растаје са душом, не може бити лишен последњег и
најпотребнијег причешће, Али, ако се као већ оплакан и удостојен причешћа на самрти
ипак опорави и поврати му се снага, такав нека буде само међу онима који се моле. У
погледу оних који су на самрти а желе да се причесте, епископ нека после подробног
испитивања, те људе удостоји светих Дарова.
14. правило: Што се тиче оглашених а који су пали у вери, свети и велики Сабор
наређује да они три године проведу са онима који слушају (Писмо), а затим нека се
моле са оглашенима.
15. правило: Због многих смутњи и раздора који се догађају, нашло се за корисно да се
искорени обичај који постоји по неким местима, а који је противан апостолском
правилу, тј. да ни један епископ, нити свештеник, нити ђакон не може прелазити из
једног града у други. А ако након ове одредбе светог и великог Сабора неко ипак
поступи противно овоме, такав прелазак нека буде неважан и нека се дотични клирик
врати цркви у којој је рукоположен за епископа, свештеника или ђакона.
16. правило: Свештеници или ђакони, или било ко други из клира који несмотрено,
и немајући у себи страх Божји, занемарују црквено правило[21], те остављају своје цркве
(храмове), такви ни под којим разлогом не смејубити примани у другу цркву, него их
треба приморати да се врате тамо где припадају. Ако се томе успротиве, нека буду
ван заједнице. Ако се неки епископ усуди да отме неког клирика који припада другом
епископу, и рукоположи га за своју цркву без допуштења оног другог епископа,
у том случају учињено рукоположење је неважно.
17. правило: Пошто многи клирици, занесени лакомством и огавном похлепом за
новцем, заборавише на Свето Писмо које каже да се сребро не даје на камату (погл.
Пс. 14, 5), и лихварећи траже одређени део, свети ивелики Сабор одређује да ако се
после ове наредбе нађе неко да узима к а м а т у н а п о з а ј м љ е н и , и л и н а н е к и
д р у г и н а ч и н н а с т а в љ а с а о в и м гнусним делом, или тражи двоструко за позајмљени
новац или, једноставније речено, смишља било шта ради остварења своје огавне
похлепе за добитком, такав нека се извргне из клира и нека буде ван свештенства.
18. правило: Свети и велики Сабор дознао је да у неким местима и градовима ђакони
дају свештеницима од Евхаристије, а зна се да је то противно и правилима и обичају
јер они (ђакони) немају право да приносе жртву и дају Тело Христово онима који по
праву приносе жртву. Такође се сазнало да неки од ђакона примају свету Тајну пре
епископа. Због тога, нека се одмах прекине са оваквим поступцима и нека се ђакони
придржавају онога што је у њиховој надлежности, непрекидно имајући на уму да су они
слуге епископа и да су по чину нижи од свештеника. Због тога, нека примају свету
Тајну после свештеника, било да им је даје епископ или свештеник. Ђакони такође
не смеју седети међу свештеницима јер то је против правила и поретка. А они који
неће да се покоре и након што је издато ово правило, такви нека буду лишени чина.
19. правило: Што се тиче некадашњих „павлијанаца", који се вратише светој Цркви,
треба да важи наредба да се сви они, без разлике, поново Крсте. Ако су неки међу
њима раније припадали клиру, а докаже се да субезпорочног и беспрекорног понашања,

када буду поново крштени, нека буду рукоположени од епископа саборне Цркве. Ако се
докаже да су били недостојни, треба их свргнути. На исти начин треба поступати и са
ђаконисама, као и са свима који припадају клиру. А овде смо споменули оне ђаконисе
које су такве по одећи, те пошто оне немају никаквог посвећења (рукоположења), оне
се могу прибројати међу лаике.
20. правило: Пошто има неких који клече у дан Господњи (недељом) и у дане
Педесетнице, да би у свим областима било једнако, свети Сабор је одредио да се у те
дане молитве Богу проузносе стојећи.

ПРАВИЛА ДРУГОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА
1. правило: Свети Оци, сабрани у Константинопољу установише да се не сме
укидати, него да мора остати у пуној снази Символ вере који изложише 318 Отаца, који
се сабраше у Никеји Витинској, и да мора бити предата анатеми свака јерес, а
поименице:
јерес
евномијеваца,
аномејеваца, аријанаца
или
евдоксијана,
полуаријанаца или духобораца, савелијанаца, маркелијанаца, фотинијеваца и
аполинаријеваца.
2.
правило: Епископи
нека
не
шире
своју
власт
преко
граница
својих области, ТЈ. на туђе цркве и да не ометају живот других цркви. Зато,
по правилима, епископ Александрије нека управља црквама које су у Египту.
Источни епископи нека се старају о црквама на истоку, уз очување повластица које
су правилима из Никеје признате цркви у Антиохији. Епископи азијских области нека се
старају о црквама у Азији. Епископи цркви у Понту нека се старају о тамошњим
црквама. Исто нека чине и они у Тракији. Ако нису позвани, епископи нека не прелазе
границе својих области ради рукополагања или неког другог посла који се тиче
управљања црквом. Када се у потпуности очува изложено правило о црквеним
областима, јасно је да ћe, као што је и установљено у Никеји, свим пословима сваке
поједине епархије управљати дотични епархијски сабор. Цркве које су међу
варварским народима, треба да се управљају по обичајима Отаца који су се до сада
сачували.
3. правило: Епископ Константинопоља нека има првенство части после епископа Рима
због тога што је Константинопољ - Нови Рим.
4. правило: О Максиму (Цинику) и о нередима које је он изазвао у Константинопољу,
одређујемо: Максим нити је био, нити јесте епископ, а исто тако нису законити
рукоположени ни они које је он поставио у разнестепене клира. Све што се у вези са
њим и од њега учињено, ништавно је.
5. правило: Што се тиче западних свитака (списа)[22] и ми примамо оне из Антиохије
који исповедају једно Божанство Оца и Сина и Духа Светога.
6. правило: Пошто многи, у намери да помуте и наруше ред у Цркви, злобно и
клеветнички смишљају разне оптужбе против православних епископа разних области, а
све у жељи да се тиме окаља добар глас о њима и да се узнемири народ, због тога је
сабор епископа окупљених у Константинопољу одредио да се без подробног разматрања
не примају оптужитељи те, дакле, не треба ни свима дозволити, као што не треба
свима забранити да се подносе оптужбе против оних који управљају Црквом. Ако неко
поднесе оптужбу против епископа, било због повреде имовине или због било које
друге учињене неправде од стране епископа, при оваквим оптужбама не треба
узимати у обзир ни личност тужитеља, нити његову веру. Уколико је преступ, за који
се окривљује епископ, црквени преступ, тада је потребно испитати ко је онај који
оптужује. И пре свега је потребно забранити јеретицима да подносе оптужбе против
православних епископа по питању црквених дела. Ми сматрамо за јеретике оне који су
одавно изопштени из Цркве, као и оне које смо ми анатемисали. Осим тих, ово треба
да буде забрањено и онима који тобож исповедају праву веру, а у пракси су прешли у
раскол или склапају завере против наших, канонски постављених епископа. Осим тога,
ако су неки зарад неких оптужби били осуђени од стране Цркве, и били искључени или
одлучени, било да су из клира или из лаика, ни таквима не може бити допуштено да
подносе тужбе против епископа, док најпре сами не буду слободни од свога преступа.
Исто тако, ни од оних који се сами налазе под неком оптужбом не треба примати тужбе на
епископа или на друге клирике, све дотле док не докажу да су они сами слободни од
преступа за које су окривљени. Али ако неки, који нису ни јеретици, нити су били
одлучени, нити осуђени, нити оптужени за неке преступе, сматрају да имају разлог да
оптуже епископа због црквених дела, свети сабор одређује да такви најпре
изнесу оптужбу пред епископима одређене области, и пред њима докажу преступ због
кога оптужују одређеног епископа. Уколико епископи те области не могу изрећи
пресуду о наведеној оптужби, тада ће тужитељ или тужиоци приступити већем сабору
епископа одређене области, окупљених управо поводом те или тих оптужби. Оптужбу
пред тим сабором епископа неће моћи да подигну уколико пре тога писмено не изјаве да
ће подлећи једнакој казни ако им се, после расправе докаже да су они самоклеветали
на оптуженог епископа. Они, који и после овога што смо одредили, презиру речено и

усуђују се да досађују цару или судовима световне власти или узнемиравају васељенски
Сабор, од таквих не треба примати тужбе јер повређују правила и нарушавају црквени
поредак.
7. правило: Који се из јереси обраћају у Православље, и к броју оних који се од
јеретика спасавају: аријанце, македонијевце, саватијанце и новатијевце (који себе
називају катари), такође и тетрадите и аполинаријавце примамо тек пошто лично и
у писаној форми поднесу да анатемишу сваку јерес која учи другачије од свете, саборне
и апостолске Цркве. Њих примамо по следећем обреду и обичају: помазује им се светим
миром прво чело, па очи, па ноздрве, па уста и уши. И док их знаменујемо, говоримо:
„Печат дара Духа Светога". Евномијевце (који су крштени једнократним
погружавањем), монтанисте (које називају фриги), савелијанце и све остале јеретике (а
има их много у овим крајевима; нарочито оних који су дошли из Галатије), све њих, када
желе да пређу у Православље, примамо као Јелине (незнабошце): првога дана их чинимо
хришћанима, другога дана чинимо их оглашенима, трећега дана заклињемо их
трократним дувањем у лице и у уши, и тада, пошто их довољно поучимо
истинама вере, и настојимо да дуже време буду на богослужењима и слушају Свето
Писмо, тек тада их крштавамо.

ПРАВИЛА ТРЕЋЕГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА
1. правило: Пошто је потребно да и они који нису присуствовали светом сабору, било
због неког црквеног или телесног разлога, знају шта је одлучено (на Сабору), то
саопштавамо вашој светињи и љубави: ако неки епархијски митрополит, одступивши од
светог и васељенског Сабора, пређе к одступницима (од вере), или је примио или прими
учење Целестија, такав ни на који начин не сме преузимати нешто против епископа у
својој епархији јер је он већ од сада сабором искључен из сваког црквеког заједништва
и лишен је сваке власти. Епархијски епископи, заједно са околним митрополитима (који
су православни), треба да таквог митрополита лише епископског чина.
2. правило: Ако неки епархијски епископи нису присуствовали на светом Сабору,
него су прешли ка одступницима, или су намеравали да пређу; или, који су били
потписали Несторијево свргнуће а онда ипак прешли ка одметницима, такви нека буду,
по одлуци Сабора, лишени свештенства и свргнути са свога степена.
3. правило: Ако су неки клирици у одређеном граду или селу били лишени
свештенства од стране Несторија или његових следбеника (због тога што су право
учили), налазимо да ти исти морају поново заузети своја места. Наређујемо да ни један
клирик који једнако мисли као и православни и васељенски Сабор, не сме ни под који
начин бити потчињен епископу који се одметнуо.
4. правило: Ако се неки клирици одметну, или се усуде да лично или јавно мисле као и
Несторије или Целестије, то и по питању ових свети Сабор с правом одлучује да морају
бити свргнути.
5. правило: Који су због својих неприличних поступака осуђени од светог Сабора или
од својих епископа, а Несторије и његови истомишљеници, супротно правилима и по
својој самовољи, учине те их приме у заједницу и врате их на пређашњи чин, нашли
смо као правилно, да они од тога немају никакве користи, те да и поред свега тога и
даље остају свргнути.
6. правило: Исто тако, који замисле да на било који начин руше оно што је у погледу
свакога од њих одређено на сабору у Ефесу, свети Сабор наређује да, ако су епископи
или клирици, буду свргнути са свог степена; ауколико су лаици, да остану одлучени.
7. правило: Када је ово објављено, свети Сабор је установио да нико не сме износити,
или писати, или састављати другу веру осим оне коју су установили свети Оци
сабрани Духом Светим у граду Никеја. Они који се усуде да састављају другу веру, и да

је јавно шире, да је подмећу онима који желе да се обрате к познању истине, било из
јелинства, било из јудејства или ма које друге јереси, такви, уколико су епископи, имају
бити лишени чина, а уколико су неки други клирици, лишавају се припадања клиру.
Уколико су лаици, треба да буду анатемисани. Према томе, ако се открије да неки међу
њима: епископ, или клирик, или лаик, мисли или учи о оваплоћењу јединородног Сина
Божијег онако како је то изложио свештеник Харисије, или да следи за поганим и
развратним учењем Несторија (које је овде изложено), такви нека подлегну одлуци
овог светог Сабора, тј. ако су епископи -нека буду лишени епископства и свргнути;
уколико су клирици - нека буду искључени из клира; а уколико су лаици, нека буду
предати анатеми, као што је већ речено[23].
8. правило: Најбогољубазнији саепископ Ригин и најбогољубазнији епископи кипарске
епископије, Зинон и Евагрије, као и они са њима, казују о новотарији која се уводи
противно црквеним установама и противно правилима светих Апостола, те тиме повређује

општу слободу. С обзиром на то, а такође знајући да такво зло захтева јак лек да се
болест даље не би ширила, а нарочито када није било ни древног обичаја да епископ
Антиохије рукополаже на Кипру, као што нам то и писмено и усмено доказаше
најпобожнији људи који дођоше на свети Сабор, то нека предстојници светих цркви на
Кипру имају потпуну и неоспоравану власт, сходно правилима светих Отаца и древном
обичају, сами себи да постављају најпобожније епископе. Ово исто нека важи и за друге
области, и за све епископије, да нико од најбогољубазнијих епископа не заузима другу
епархију, која није од давнина и од самог почетка под његовим руковођењем или
његових претходника. Уколико је неко заузео другу епархију и насилно је присвојио за
себе, нека је врати да се не би повредила правила Отаца, и да се под изговором
свештене службе не поткраде гордост световне власти, те да неразумно изгубимо ону
слободу коју нам је Својом крвљу подарио Господ наш - Исус Христос. Према томе, овај
свети Сабор установио је да у свакој појединој епархији буду очувана чистим и
неповређеним она права која су од самог почетка и која од давнина постоје, сходно
обичају који је утврђен npe много година. Сваки митрополит, ради својих потреба, може
да узме препис овога што је одлучено. Уколико неко предложи нешто што устаје на
ово што је одређено, сав свети и васељенски Сабор наређује да таква одлука буде без
било какве важности.

ПОСЛАНИЦА ТРЕЋЕГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА СВЕТОМ САБОРУ У
ПАМФИЛИЈИ О МИТРОПОЛИТУ ЕВСТАДИЈУ
Богонадахнуто Писмо нас учи да све што радимо, радимо промишљено, тако и они који
су постављени на свештену службу треба да пазе и да веома марљиво размисле о свему
шта треба да чине. Јер, они који свој живот усмере на такав начин, њихова је нада
у свему напредна и у правцу њихових жеља иде све, као брод ношен ветром. И
ове речи су потпуно истините. Али, понекад бива да некаква несносна
туга оптерети људски ум, те га силно узнемири, одвлачећи га од обавеза и
доводећи га до тога да почне сматрати за корисно оно што је заправо лоше.
Нешто слично догодило се и са најпобожнијим и најблагочестивијим епископом
Евстатијем. Као што је познато, он је постављен по правилима, али касније, како он
каже, био је смућен од неких и доведен у неочекиване ситуације. Тако је он,
веома нерасположен према себи и према своме раду, уморен бригама које му је
налагала служба и немајући силе да сам стане на пут прекорима својих
противника, на нама несхватљив начин, он је поднео писмену оставку на свој
положај у епархији. Он је свакако морао, пошто је једном на себе прихватио
свештеничку службу (старање), до краја га изнети у духовној крепкости, и
издржати све без обзира на труд. Такође је у доброј вољи морао подносити зној који
би му донео награду. Када је очевидно показао свој немар, који је у осталом више
потицао због страха пред обавезама него због лењости и нехата, ваше је
благочестије, по неопходности, поставило најпобожнијег и најблагочестивијег брата
нашег и саепископа Теодора, да управља црквом јер није у реду да она остане удова
и да буде без пастира стадо Христово. Али, пошто се он (Евстадије) сада обратио у
сузама, не због тога што жели град или цркву поменутог епископа Теодора, већ
само са жељом за именом и чашћу епископа, сви, сажаљевајући старца и његове
сузе, постарали смо се да сазнамо о томе да ли је он законски свргнут или је оптужен
за неке преступе, управо због тога да глас о њему не би био окаљан. Сазнали смо да он
ништа такво није учинио, него је сав његов преступ у поменутој оставци. Због тога ми
не осуђујемо ваше благочешће што сте поставили (јер тако је и требало) на његово
место епископа Теодора, али, сматрајући да није најупутније превеликом строгошћу
порицати нерад Евстадија, него да треба имати милости према старцу који је већ
дуже време удаљен од града у коме се родио и од куће својих предака,

установљујемо и наређујемо да он ужива име епископа, и част, и заједницу. То значи да
он неће рукополагати нити самостално водити цркву осим, ако га по доброј вољи и по
љубави у Христу, позове к себи и то му допусти његов брат и саепископ (Теодор).
Уколико ви установите поводом овог старца нешто још снисходљивије, то ће светом
Сабору бити веома угодно.

ПРАВИЛА ЧЕТВРТОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА, ХАЛКИДОНСКОГ
1. правило: Признајемо као праведно да морају важити правила која су од светих Отаца
до сада изложена на сваком Сабору.
2. правило: Ако неки епископ обави рукоположење за новац и благодат, која се не
може продавати, претвори у предмет трговине, те за новац постави епископа,
хорепископа, свештеника, ђакона или било кога ко припада клиру, или из огавне
похлепе за добитком произведе у дужност економа, или екдика или парамонара[24], или
ма кога другог ко је убројан у канон (црквену дужност), na се докаже да је то заиста и
учинио, тај нека буде свргнут са свога степена. А онај који је постављен на такав
начин,
нека
нема
никакве
користи
од
купљеног
рукоположења
или
постављења, него нека се сматра као да и нема достојанство или службу коју је
добио за новац. Онај који је био посредник у тој гнусној и безаконитој трговини, тај, у
колико је клирик, нека се свргне са свог степена; а уколико је лаик или монах, нека
буде анатемисан.
3. правило: Свети Сабор је сазнао да неки од клирика, из гадне похлепе за добитком,
узимају у најам туђа имања и да се прихватају световних послова, те тако занемарују
службу Божију, обилазе куће световњака, к ради среброљубља прихватају се управљања
њиховом имовином и добрима. Због те појаве, свети и велики Сабор одређује да у
будуће нико, ни епископ, ни клирик, ни монах не може узимати у најам имање, нити
преузимати вођење световних послова, осим ако није законом позван да
се прихвати старања над малолетником (чега се не би могао одрећи), или му епископ
града поручи да се стара о црквеним пословима, или о сиротињи, или о удовицама које
су без заштите, или о особама које на нарочит начин требају црквену помоћ ради
страха Божијег. Који се после овога усуди да погази ову наредбу, нека подлегне
црквеним казнама.
4 правило: Који заиста искрено и честито живе монашким животом, нека уживају и
достојну част. Али, пошто се неки служе монаштвом само ради изговора и доводе у
забуну црквена и грађанска дела, безобзирнообилазећи градове, па чак и сами желе
да устројавају манастире, установљено је да нико и нигде не може подизати
манастир или дом молитве (храм) без допуштења епископа дотичног града. Монаси
свакога града исвакога места нека буду потчињени епископу; нека су у безмолвију;
нека су у посту и молитвама и нека увек остају у оном месту где су се одрекли света.
Монаси нека се не мешају и не учествују у црквеним или световним делима, -запуштајући
своје манастире, осим у случају да им то, по неопходној потреби, буде допуштено од
стране епископа. Ни роб нека се не прима у манастир да би постао монах, ако за то
нема дозволу свога господара. Који погази ову нашу наредбу, наређујемо да буде
одлучен, да се не би хулило име Божије. Епископ града треба да на најмарљивији начин
води бригу о манастирима.
5. правило: У погледу епископа или клирика који прелазе из једног града у други,
установљује се да правила која су издата од светих Отаца морају имати пуну важност.
6. правило: Без назначења никога не треба рукополагати, ни свештеника, ни
ђакона, нити било кога из црквеног чина, него рукоположени мора бити тачно одређен
или за једну градску или сеоску цркву, или замученички храм или за манастир. Што
се тиче оних који бивају рукоположени без назначења, свети Сабор наређује да
њихово рукоположење буде ништавно те да не могу обављати никакве службе, на
срамоту онога ко је учинио такво рукоположење.
7. правило: Који су једном ступили у клир или су се посветили монаштву,
наређујемо да не могу ступати ни у војну ни у световну службу. Који се усуде да погазе
ово, и не врате се са покајањем к ономе шта су изабрали Бога ради, нека буду
анатемисани
8. правило: Клирици који су при сиротињским домовима, при манастирима и при
мученичким храмовима нека буду, сходно предању светих Отаца, под влашћу
епископа дотичног града и нека се не одмећу од свог епископа. Који се, на било који
начин, усуде да повреде ово правило и не буду подложни свом епископу, ако су клирици
нека буду кажњени по правилима. Ако су монаси или лаици, нека буду одлучени.
9. правило: Ако неки клирик има расправу са другим клириком, нека не избегава свог
епископа и нека се не обраћа световним судовима него нека са тим проблемом најпре
буде упознат епископ, а онда, уз допуштење епископа, нека се води суд код оних које
изабере и једна и друга страна. Ко преступи ово, нека буде кажњен по правилима. Ако
клирик има некакву расправу са својим или са другим епископом, нека се суди пред
епархијским (обласним) сабором. Ако епископ или клирик има некакав спор

са дотичним епархијским митрополитом, нека се обрати егзарху велике области или
престолу царствујућег Константинопоља, и пред њим да се суди.
10. правило: Није допуштено клирику да у исто време буде прибројан при црквама
два града, тј. при оној за коју је био рукоположен и при оној, којој је као познатијој, а
потакнут жељом за сујетном славом, каснијепришао. Који то учине, нека буду
враћени својој цркви за коју су рукоположени, и само у њој нека служе, Ако је неко
био премештен из једне цркве у другу, ништа заједничко не може имати у
пословима пређашњецркве, тицало се то мученичких храмова или сиротињских домова,
или домова за странце који зависе од поменуте цркве. Усуди ли се неки, после ове
наредбе светог и васељенског Сабора, учинити нешто од онога што је овим правилом
забрањено, свети Сабор наређује да тај буде низложен са свог степена.
11. правило: Установљујемо да сиротиња и они којима је потребна помоћ, после
испитивања, треба да добију за пут само „црквене листе мира" а не и „препоручне
листове (грамате)" јер ове (препоручне листове) треба давати само оним особама које
су под сумњом.
12. правило: Сазнали смо да неки, супротно црквеним установама, прибегавају
(прилазе) к велможама и на основу „прагматичних грамата" једну епископију деле на две, те
да услед тога постоје два митрополита у једној истој области. Због тога свети Сабор
наређује да се у будуће ни један епископ не одважи на такав поступак, јер свако ко
такво шта покуша биће збачен са свог степена. Градови, који су царским граматама
одликовани именом митрополије, нека уживају само част; исто као и епископи који
управљају црквама тих градова, али нека буду потпуно очувана права праве
митрополије.
13. правило: Туђи клирици и они који су непознати, нигде и ни под којим начином да не
служе у другом граду без „препоручних грамата" које ћe им дати њихов епископ.
14. правило: Пошто је у неким епархијама дозвољени чтецима и појцима да се жене,
свети Сабор наређује да нико од њих не сме узети иноверкињу за жену. Они који имају
децу из таквих бракова и која су већ крштена код јеретика, морају их превести у
заједницу саборне Цркве. А ако их нису крстили, не могу их крстити код јеретика, а
исто тако не могу се сјединити браком са јеретиком, Јудејем или незнабошцем, осим
ако особа која жели да ступи у брак са православним хришћанином, обећа да ће прећи у
православну веру. А који преступи против овог правила нека подлегне епитимији по
правилима.
15. правило: За ђаконису нека се не поставља ни једна жена пре него што наврши
четрдесет година, и то тек након марљивог испитивања. Ако је, пошто је примила
посвећење (рукоположење), неко време остала у служби, а касније се уда, презревши
благодат Божију, нека буде анатемисана заједно са оним који се њоме оженио.
16. правило: Дјева (девојка) која је себе посветила Богу, а такође и они који
припадају монаштву, не смеју ступати у брак. Они који се затекну у том неделу, нека
буду лишени црквене заједнице. Такође наређујемо, дапомесни епископ има власт
показати човекољубље према таквима.
17. правило: У свакој епархији, парохије које су по селима и предграђима, морају
непроменљиво припадати оним епископима у чијој су оне области; а нарочито, ако је
то било током периода од тридесет година. Али, ако се о тим парохијама подигао
некакав спор, или се тај спор подигне пре истека тридесет година, допушта се онима,
који себе сматрају оштећеним, да о томе подигну оптужбу пред обласним сабором. Ко
је повређен од стране свога митрополита, нека се жали пред егзархом велике области
или пред Константинопољским престолом, као што је већ речено. Али, ако је царском
влашћу основан нови град, или се унапред оснује, у том случају подела црквених
области нека следи грађанском и државном поретку.
18. правило: Завера или ортачење (урота), као преступ, строго је забрањен и
световним законима. Тим пре, потребно је ову појаву забранити и у Цркви. Према томе,
ако се неки клирици или монаси закуну и обавежу семеђусобно заклетвом на уроту и
заверу против епископа или саклирика, нека буду низвргнути са свог степена.
19. правило: Сазнали смо да се у неким епархијама не држе сабори епископа који су
установљени правилима, те због тога бивају запуштени многи црквени послови
који би требали бити учињени. Због тога, светиСабор наређује, сходно правилима
светих Отаца, да се у свакој епархији епископи окупљају два пута током године, у оном
месту које одреди епископ митрополије, те да се тада исправи све шта је потребно.
Епископи који не дођу, него остану у својим градовима, а здрави су и нису
спречени неодложним и неопходним делима, нека им буде изречена реч братског
прекора.
20. правило: Није допуштено да клирици који су на служби при једном храму буду
постављени у цркву другога града, као што смо већ установили, него морају бити
задовољни оном црквом при којој су од почетка удостојени службе. Изузетак су они
клирици који су, изгубивши своју отаџбину, по неопходности пришли другој цркви.
А епископ који после ове наредбе прими неког клирика који припада другом епископу,

установљује се, да буде ван заједнице као и онај ко га је примио, све дотле док се
одбегли клирик не врати у своју цркву.
21. правило: Клирике или лаике, који оптужују епископе или клирике, не треба
пуштати да подносе оптужбе пре него што се све подробно испита о оптужитељима.
22. правило: Није допуштено клирицима да након смрти свог епископа разграбљују
његове ствари, како је то одређено и древним правилом[25]. Који такво шта чине, доводе
у опасност свој степен (јерархије).
23. правило: Свети Сабор је сазнао да неки клирици и монаси, не имајући никакву
поруку од свога епископа (него су чак, понекад, и одлучени од њега), долазе у
Константинопољ и ту остају дуже време, изазивајућисмутње и доводећи у забуну
црквени поредак. Неретко они у суноврат повлаче и породице неких људи. ради тога,
свети сабор је установио да такви најпре од екдика[26] најсветије Константинопољске
цркве буду опоменути да се удаље из престоног града, а ако бесрамно наставе са својим
делима, нека од истог екдика буду (ако треба и силом) враћени у своја места.
24. правило: Манастири, који су дозволом епископа, једном посвећени, заувек
морају остати манастири. Добра која им припадају никада не могу бити претворена у
световна (мирска) обитавалишта. Који дозволе да се то учини, нека подлегну казнама
по правилима.
25. правило: Пошто неки митрополити, како смо сазнали, запуштају стадо које
им је поверено, свети Сабор је установио да постављења епископа морају бити у року
од три месеца, осим у случаЈу да нека неодложна потреба не примора да се рок
продужи. Они који то не учине, нека подлегну црквеној епитимији. Имовина цркве која
је обудовела, нека буде неокрњено чувана од стране економа[27] исте цркве.
26. правило: Пошто у неким црквама, како смо сазнали, епископи располажу
црквеним добрима без економа, установљено је: да свака црква, која има епископа, мора
имати из свог клира и економа који ћe управљати црквеним иметком према вољи
епископа, тако да црквена управа не буде без сведока и да се од тога не расипају
црквена добра и свештенству се не проузрокује укор. А који ово не чини, нека је крив
по Божанским правилима.
27. правило: За оне који под изговором супружништва отимају жене или помажу
отимачима или их подржавају, свети Сабор наређује: ако су клирици, нека буду
низложени са свог степена; ако су лаици, нека будуанатемисани.
28. правило: Следећи у свему установе светих Отаца, и уважавајући сада изложено
(прочитано) правило 150 најбогољубазнији епископа, окупљених на Сабор у великом
Константинопољу - Новоме Риму, у време благочестивог, спомена достојног Теодосија
(Великог), исто и ми одлучујемо и установљујемо по питању повластица најсветије
цркве Константинопоља. Јер, и престолу старога Рима Оци су придавали
повластице јер је тај град био престоница. Следећи исти разлог, 150 најбогољубазнијих
епископа признали су једнаке повластице и најсветијем престолу Новога Рима, разложно
просудивши да град који је удостојен цара и Сената (сиклита), и који ужива једнаке
повластице старог царског Рима, буде уздигнут и у црквеним делима као онај и да
буде други после њега. Према томе, митрополити понтијске, азијске и тракијске
области, а тако исто и епископи иноплеменика у наведеним областима, биће

постављени од најсветијег престола најсветије константинопољске цркве, тј. сваки
митрополит поменутих области са епархијским епископима постављаће епархијске
епископе, као што је и речено кроз Божанствена правила; а митрополите поменутих
области, као што је казано, постављаће архиепископ Константинопоља, пошто се (по
обичају), начини сагласан избор и, пошто он о томе буде обавештен.
29. правило: Светотатство је низводити епископа на свештенички степен. Него, ако
због неког оправданог разлога неки епископи морају бити уклоњени од службе
епископа, у том случају они не могу заузимати ни место свештеника. Ако су пак без
икакве кривице уклоњени са достојанства, нека буду враћени на епископско
достојанство[28].
30. правило: Пошто су најблагочестивији епископи Египта одложили да данас потпишу
Посланицу најсветијег архиепископа Лава, не због тога што се противе саборној
вери, него, како кажу, због тога што у њиховојобласти постоји обичај да се ништа не
предузима без допуштења и наредбе архиепископа, они моле да им се допусти да
сачекају док не буде постављен нови епископ Александрије, те смо ми нашли да је
правилно ичовекољубиво да им се, пошто остану у свом чину у царском граду, омогући
да сачекају постављење архиепископа Александрије. И због тога, остајући у свом
чину, нека кажу ко ће гарантовати за њих (ако је то могуће) или нека се закуну, да се
избегну сумње.

ПРАВИЛА ШЕСТОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА, КОНСТАНТИНОПОЉСКОГ[29]
1. правило: Када започиње било каква беседа или дело, правилно је, по речима
богослова, од Бога започети и с Богом завршити. Према томе. када ми данас
свечано исповедамо благочешће, и Црква којој је Христос темељ, свакога дана расте и
напредује тако да је изнад кедара Ливанских, започињући сада свету беседу,
благодаћу Божијом установљујемо да се мора чувати чистом, неповређеном од било
какве новотарије, вера која нам је предата од богоизабраних Апостола, сведока и
слугу Логоса. Такође и исповедање вере 318 светих и блажених Отаца, који се окупише
у Никеји, у време Константина, нашег бившег цара, а против нечасног Арија и од
њега измишљеног незнабожачког инобожја или, боље речено, многобоштва. Ти Оци
нам једнодушном вером отворише и разјаснише једносушност у три Ипостаси
богоначалне природе, и који, не допустивши да то остане скривено под судом
незнања, јасно научише верне да се поклањају (поштују) Оцу и Сину и Светоме Духу;
они (свети Оци) оповргоше и разрушише учење о неједнаким степенима Божанства, па
порушише и разорише јеретичке тврдње као да су куле које деца праве од песка.
Исто тако потврђујемо и оно исповедање вере које је проглашено од 150 светих Отаца
који се сакупише у овом, царском граду у време великог Теодосија, нашег бившег цара,
и прихватамо оно шта су они рекли о Духу Светоме, а одбацујемо нечастивога
Македонија, заједно са пређашњом непријатељима истине, као онога који подругљиво
говори о Ономе ко је Владика, настојећи да Га прикаже као слугу, и који је
разбојнички хтео да пресече (раздели) Једног, Који се не може делити, а у жељи
да нам остане непозната тајна наше наде. Заједно са гнусним и истини противним и
бесним Македонијем, осуђујемо и Аполинарија, тајноводитеља злобе који је нечасно
учио да је Господ примио тело без ума и без душе, уводећи у људе помисао о
непотпуности нашег спасења. Уједно, печатом сведочимо и о учењу које је изложено од
стране 200 богоносних Отаца, окупљених први пут у Ефесу, у време Теодосија, сина
Арјадијевог, цара нашег. То учење је необорива сила благочешћа јер исповеда
једнога Христа, Сина Божијег, оваплоћеног; и прославља непорочну, Приснодјеву
Марију, која Га је без семена родила, Која је уистину Богородица. Одбацујемо као
богопротивно и ништавно оно што је учио Несторије, тј. Да је Христос засебно Бог а
засебно човек, и чиме он (Несторије) поново Уводи нечашће Јевреја. Такође

православно утврђујемо и оно исповедање вере које је изложило 630 богоизабраних
Отаца у обласном граду Халкидону, у време Маркијана који је такође био наш
цар. Тамо изложено исповедање вере гласно је распрострањено на све крајеве
света, тј. да је у Христу, Сину Божијем, и човечија и Божанска природа, и да Га у тим
двема природама славимо. Такође је оповргнуто учење зломислећег Евтихија, који
је учио да је тајна нашег спасења учињена привидно. Са тим Евтихијем низвргнут
је и Несторије и Диоскор, од којих је први био заштитник учења о подели, а други о
сливању (мешању), али сви они, сви ти борци за нечашће, стровалише се у један
понор пропасти и безбожја. Исто тако признајемо и потомству нашем свето
поверавамо и оно што су благочестиво прогласили, надахнути Духом Светим.
њих 165 богоносних Отаца који се окупише у овоме царском граду, у време
Јустинијана, нашег некадашњег цара. Они саборно предаше анатеми и осудише
Теодора Мопсуетског, учитеља Несторија, Оригена, Дидима, Евагрија и све оне који
су изнова почели да шире и казују јелинске басне и у својим маштаријама ума
изнесоше некакво (учење) о прелажењу и претварању тела и душа, те нечастиво и

несмислено усташе против вере у васкрсење мртвих. Исто тако (осудише) и оно
што је написао Теодорит против праве вере и против дванаест поглавља
блаженог Кирила, и тако звану посланицу Иве. Поново се обавезујемо да ћемо
неповређено чувати исповедање вере Шестог сабора, који је одржан у овом царском
граду, у време цара нашега Константина, које је већу снагу добило тиме што је
благочестиви цар наш све установе тог сабора својим печатом потврдио, да би се
обезбедила њихова веродостојиост у све векове. То исповедање вере нас је
богољубиво поучило да исповедамо две природне воље и две природне силе у
оваплоћеном Господу нашем Исусу Христу, Богу истинитом. Судом благочешћа (Сабор)
осуђује оне који су изопачили догмат истине, учећи народ да је једна воља и једна сила
у Господу. Тада су осуђени: Теодор (епископ) Фарански, Кира Александријског,
Хонорија Римског, Сергија, Пира, Павла и Петра (који су били предстојници у
овом
богоспасеном
граду),
Макарија
(некадашњег
епископа
Антиохије),
Стефана (његовог ученика) и безумног Полихронија, те је на тај начин (Сабор)
неповређеним сачувао тело Христа Бога нашега. Једном речју: установљујемо
да мора важити као чврста, да мора остати непоколебљива до краја века вера
оних људи који се прославише у Цркви Божијој, и који беху светионици свету,
чврсто се држећи речи живота; исто тако морају важити и њихови богопредати списи
и догмати. Одбацујемо и предајемо анатеми све оне које су они одбацили и
анатемисали као непријатеље истине и као такве који су узалуд устајали против
Бога и који су желели да неправдом замене истину. А ко не чува и ко не прихвата све
поменуте догмате побожности, и ко не мисли и не исповеда (веру) на овај
начин, него жели да оповргава догмате, нека буде анатемисан по наредби која је већ
издата од поменутих светих и блажених Отаца; такви нека будуизбрисани из
имена хришћана, нека буду као туђинци, нека буду изопштени и избачени. И после
овога, ми коначно утврђујемо да се не сме ништа додавати ономе што је већ
установљено, као и то да се ништа не одузима. Другачије од овога нисмо могли ни
поступити.
2. правило: Овај свети Сабор установљује као достојно највећег старања и то да од
сада, па у будуће, за корист душа и за лечење страсти буду на снази и као неизмењена,
осамдесет и пет правила која су примљена и потврђена од светих и блажених Отаца који
су били пре нас, а која су нам предата са именом светих и славних Апостола. Пошто
нам је у тим правилима заповеђено да прихватимо Климентове установе истих
светих Апостола, у које су већ одавно иноверници на штету Цркве унели
неке ствари стране благочешћу, које су нам помрачиле узвишену лепоту божанствених
одредби, због поправљања и заштите хришћана ми смо поменуте додатке
одбацили, не прихватајући ни на који начин оно што је плод јеретичких лажи и не
дозвољавајући да оне (лажи) уђу у чисто и савршено учење Апостола. Печатом
потврђујемо и сва остала света правила која су изложена од светих и блажених
Отаца: 318 светих Отаца сабраних у Никеји, затим оних који се сабраше у Анкири, па
оних у Неокесарији, оних у Гангри, оних у Антиохији Сиријској и оних у
Лаодикији Фригијској. Исто тако и 150 (светих) Отаца сабраних у овом, Богом чуваном,
царском граду; и 200 (светих) Отаца окупљених први пут у Ефесу; и 630 светих и
блажених Отаца окупљених у Халкидону, исто тако и оних (окупљених) на Сардици,
Картагини, као и оних (светих Отаца) окупљених у овом царском граду у време
Нектарија, предстојатеља овога града и за време Теофила, некадашњег архиепископа
Александрије.
Осим
тога (признајемо)
правила
Дионисија,
некадашњег
архиепископа Александрије, мученика Петра, који је такође био архиепископ
Александрије, чудотворца Григорија Неокесаријског. Атанасија Александријског,
Василија,
архиепископа
Кесарије
Кападокијске,
Григорија
Ниског,
Григорија Богослова,
Амфилохија
Иконијског,
Тимотеја
(првог),
некадашњег
архиепископа Александрије, Теофила Александријског, Кирила Александријског и
Генадија Константинопољског. Исто тако, (признајемо) и правило које је издао мученик
Кипријан, некадашњи архиепископ Африке и сабор који је одржан у његово
време. То правило се чувало по местима оних који се беху сабрали на том сабору, и
само код њих. И нико не сме поменута правила мењати или укидати, или осим изложених
правила прихватати нека друга која су измишљена и носе лажне наслове од
оних људи који су желели да тргују истином. Ако се докаже да је неко покушао да
замени или да уништи неко од поменутих правила, такав мора поднети епитимију коју
наређује оно правило против кога се тај човек огрешио, и кроз то ћe се излечити
од онога у чему је сагрешио.
3. правило: Пошто је благочестиви и христољубиви цар наш ослободио овај свети и
васељенски Сабор у погледу тога да они, који су убројани у клир и другима дају
божанствене Дарове, да они буду чисти и непорочнислужитељи и достојни мислене
жртве великога Бога који је Жртва и Архијереј, и да буду чисти од нечистоће која
је уз неке од њих прионула због незаконитих бракова, и са обзиром на то, што су
подвласни пресветој римској цркви предлагали да је потребно примењивати сву
строгост правила, а они који су подвласни престолу овог, Богом чуваног

и царског граца, правило човекољубља и снисхођења, отачки и богољубиво
сложивши и једно и друго, да не би оставили ни кротост слабом, ни строгост оштром,
када је (због незнања) прекршај захватио заиста велико мноштво људи,
заједнички смо установили за оне који су два пута ступали у брак, па су под теретом
греха све до петнаестог дана прошлога месеца (јануара), минулог четвртог индикта,
шест хиљада сто деведесет и девете године остали, и не желе да дођу к себи од
поменутог греха, да (они) морају подлећи канонском свргнућу. Они који су пали у
заблуду другобрачја али који пре ове наше наредбе сазнаше шта је корисно
за њих, те одбацише тај грех са себе и незаконитост прекинуше, као и они којима су
жене од другога брака већ умрле пак помислише на обраћење, настојећи да у
уздржаности напредују и у потпуности оставе пређашње безакоње (било да су
свештеници или ђакони), за такве се установљује даморају престати са сваком
свештеничком службом и да буду подвргнути епитимији на одређено време, али да
ипак уживају част свештенства, задовољавајући се тиме што могу пред другима
седети и молити се Господу у сузама да им буде опроштен грех незнања. Јер, било би
неумесно да некога благосиља онај који треба да лечи ране које носи на себи.
Они који су имали једну жену, и та коју су узели била је удова, исто тако и оникоји су
након рукоположења ступили у брак (свештеници, ђакони и ипођакони), пошто им се
на неко време ускрати свештенослужење и пошто издрже епитимију, такви нека
поново буду у својим степенима јерархије али никако нека се не постављају на више
(степене). Наравно, они ће морати да прекину тај незаконити брак у који су ушли.
Све ово ми установљујемо у погледу оних свештених лица која су до петнаестог дана,
као што
је
речено,
јануара
месеца,
четвртог
индикта,
затечена
у
наведеним преступима, наређујући за у будуће, и понављајући правило које
гласи: „Онај који се после крштења два пута женио или је имао љубавницу, не
може бити ни епископ, ни свештеник ни ђакон, нити било ко у свештеничком
чину"[30], а исто тако и: „Онај који је узео удовицу, или распуштеницу, или блудницу, или
ропкињу, или глумицу, не може бити ни епископ, нисвештеник, ни ђакон, нити било ко у
свештеничком чину"[31].
4. правило: Ако неки епископ, или свештеник, или ђакон, или ипођакон, или чтец, или
појац, или вратар буде ступио у незакониту везу са женом која се посветила Богу,
тај нека се свргне као онај који се дрзнуо да оскрнави невесту Христову; а ако то
учини лаик, нека буде одлучен од црквене заједнице.
5. правило: Од оних особа које су слободне од било каквога подозрења, и које су
поменуте у правилу[32], нико из свештеног чина нека не држи код себе жене или
слушкиње, како би се и на тај начин сачувао од било каквог приговора. А који
преступи ово што ми наређујемо, тај нека се свргне. Овога нека се
придржавају и евнуси, да би они себе сачували као б е с п р е к о р н е . П р е с т у п е
л и п р о т и в о в о г а , а к о с у к л и р и ц и , н е к а б у д у свргнути; ако су лаици, нека буду
одлучени.
6. правило: Пошто је у апостолским правилима речено да од оних који су као
неожењени
ступили
у
клир,
само
се
чтеци
и
појци
могу
женити [33], п р и м е њ у ј у ћ и т о и с т о , и м и н а р е ђ у ј е м о : д а о д с а д а н и к о о д
и п о ђ а к о н а , ђакона, свештеника након рукоположења не могу ступати у брак. А који се
усуди да то учини, тај нека буде свргнут. Ако неко од оних који ступају у клир по закону
ступи у брак, нека то учини пре рукоположења за ипођакона или ђакона или свештеника.
7. правило: Пошто смо сазнали да у неким црквама ђакони заузимају црквене службе, и
због тога неки од њих, потакнути прождрљивошћу и својевољношћу, седају пре
свештеника, наређујемо: да ђакон, ако је и у достојанству, тј. некој црквеној служби, и
поред тога не може седати пре свештеника, осим у случају када је представник
(изасланик) свога патријарха или митрополита, те дође у други град због неких
послова; јер тада, као изасланик патријарха или митрополита, њему мора бити одавана
почаст. А ако неки, заведен самосилничком дрскошћу, усуди се на поменуто недело,
такав, пошто се свргне са свога степена, нека буде последњи међу свима у ономе чину
коме припада у својој цркви. Јер, Господ наш казује нам: „Чувајте се књижевника, који
радо иду у дугачким хаљинама, и воле поздраве на трговима, и прва места по
синагогама и зачеља на гозбама" (Лк. 20, 46). А онима који су позвани на гозбу,
Господ је рекао: „Кад те ко позове на свадбу не седај у зачеље, да не буде међу
званицама неко угледнији од тебе. И да не дође онај који је позвао и тебе и њега,
и рекне ти: Подај место овоме. И онда ћеш са стидом поћи да заузмеш последње место.
Него кад будеш позван, дошавши, седи на последње место, да ти онај који те је позвао
када дође, каже: Пријатељу, помакни се навише. Тада ћe ти бити част пред онима који
седе са тобом за трпезом. Јер сваки који себе узвисује понизиће се, а који себе понизује,
узвисиће се" (Лк. 14, 8-11). И ово исто нека испуњавају и они у осталим свештеним
чиновима јер, треба знати, да су духовна достојанства много узвишенија од световних[34].
8. правило: У намери да и од нас буде сачувано све оно што су свети Оци
установили, понављамо и оно правило[35] које налаже да у свакој епархији, сваке године
бивају сабори епископа у оном месту које је најпогодније, а које одреди епископ

митрополије. Али, пошто због напада иноплеменика и због разних других неприлика,
предстојатељи цркви нису у могућности да се сакупе два пута годишње, установљује се
ради црквених послова (који се појаве), да буде у свакој епархији сабор тамошњих
епископа барем једном годишње, и то, од светог празника Пасхе, па до краја месеца
октобра (сваке године), у ономе месту које одреди епископ митрополије. А епископи који
не дођу, него остану у својим градовима, а здрави су и слободни од било ког неодложног
и неопходног дела, нека буду братски прекорени.
9. правило: Нико од клира не сме да држи крчму јер, ако клиру није допуштено да
улази у крчму, како ћe он уз то још и другима да служи пиће и обавља све оно што му
не приличи? Ако неко то ипак чини, или некапрестане или нека буде свргнут.
10. правило: Епископ или свештеник или ђакон који узима камату (или постотке), нека
са тиме престане или нека буде свргнут.
11. правило: Нико од оних који су убројани у свештенички чин а такође ни лаици,
не смejy да једу јудејске пресне (бесквасне) хлебове, нити да заједничари са њима,
нити да их призива у болести и лек од њих да прима. Такође не сме са њима да иде
у бање (купалишта), а који се усуди на све ово, уколико је клирик, нека буде
свргнут, а уколико је лаик, нека буде одлучен.
12. правило: Сазнали смо и ово: у Африци, Ливији и по неким другим областима,
неки од тамошњих богољубазних предстојатеља[36] настављају да живе заједно са својим
женама и након тога што је над њима обављенорукоположење, те на тај начин
постају предмет саблазни и спотицања за народ. Пошто наше настојање мора бити
усмерено и на то да они којима је дато старање о верницима буду беспрекорни у
сваком погледу, установљујемо да они више не чине поменуто недело. Ми ово
казујемо не да би се укидало или изопачавало оно што је установљено од Апостола,
него због тога што се старамо о спасењу и о напредовању народа у добру
и врлинама, те да никаква љага не буде на свештеничком чину. Јер, свети апостол
каже: „Све чините на славу Божију; Не будите на саблазан ни Јудејима, ни
Јелинима, ни Цркви Божијој, као што и ја у свачему свима угађам, не тражећи своје
користи, него многих, да се спасу. Угледајте се на мене, као и ја на
Христа" (1. Кор. 10,31- 32; 11,1). А за кога се дозна да чини оно шта је поменуто, нека
буде свргнут.
13. правило: Пошто смо сазнали да је у римској цркви постало као нека врста
правила да се они, који су достојни рукоположења за ђакона или свештеника,
обавезују да више неће живети у браку са својим женама. то ми, следећи древно правило
апостолске уредбе и поретка, желимо да породични живот свештенства (када је по
закону), буде и од сада и у будуће на снази, и да се никако не прекида њихова веза са
женама или да се лишавају својих супруга. Према томе, онај за кога се утврди да је
достојан рукоположења за ипођакона, ђакона или свештеника, таквом никако не може
да буде препрека (рукоположењу) то што је у браку са својом законитом женом; и од
њега нека се у време рукоположења не тражи да ће се уздржавати од законите брачне
заједнице са женом, да се тиме не би повређивао Богом установљени и Његовим
присуством на свадби, установљени брак. Јер, речено је: „Што је Бог саставио, човек да
не раставља" (Мт. 19, 6), а апостол нас учи и ово: „Брак нека буде у свему частан и
постеља брачна чиста" (Јевр. 13, 4), и опет: „Јеси ли се привезао за жену? Не тражи да
се раздријешиш" (1. Кор. 7, 27).Знамо да и Оци, који се сабраше у Картагини, старајући
се о часном животу свештенства, наредише да ипођакони, који се дотичу светих Тајни, и
ђакони и свештеници, морају се одређено време уздржавати од својих законитих жена.
Ради тога, и ми исто морамо чинити, јер је од Апостола предато и на важности је
од првих времена Цркве, знајући када је време свакој ствари, а нарочито у погледу
поста и молитве. Потребно је да они (који служе светом олтару), да буду у свему
уздржани када приступају Светињи да би од Бога могли добити оно шта од Бога у
искрености моле. А који се усуди да противно апостолским правилима себе лиши везе са
својом законитом женом, тајнека буде свргнут. Исто тако, и свештеник или ђакон који
отера своју жену под изговором побожности, нека буде одлучен; у колико је упоран
у својој грешци, нека буде низвргнут.
14. правило: Правило светих и богоносних Отаца нека се чува и у овоме: свештеник
нека се не поставља пре тридесете године, без обзира на то да ли је човек у свему
достојан, него нека се сачека (са постављењем) јер је и Господ Исус Христос у
тридесетој години крштен и почео је учити народ. Што се тиче ђакона, он нека се
поставља пре него што напуни двадесет и пет година. Ђакониса нека се не
поставља пре своје четрдесете године.
15. правило: Ипођакон нека се поставља када напуни двадесет година. Који буде
постављен у ма који свештени чин пре установљеног узраста, нека буде свргнут.
16. правило: А пошто Дела апостолска казују да су седам ђакона поставили апостоли,
а Оци сабора у Неокесарији у правилима која су издали рекоше да по правилу мора бити
седам ђакона, ма колико да је велик неки град, ми, упоредивши мисао Отаца са речима
апостола, нашли смо да код њих није била реч о људима који су требали служити при
тајнама, него о служби која је потребна при трпезама јер, у Делима апостолским овако

се казује: „И у ове дане, када се множаху ученици, подигоше јелинисти вику на Јевреје
што се њихове удовице заборављаху кад се дијељаше помоћ сваки дан. Онда
Дванаесторица, сазвавши мноштво ученика, рекоше: Не доликује нама да оставивши реч
Божију служимо око трпеза. Потражите, дакле, браћо, између вас седам осведочњених
људи, пуних Духа Светога и мудрости, које ћемо поставити на ову службу. А ми ћемо у
молитви и у служби речи приљежно остати. И реч ова би угодна свему народу. И
изабраше Стефана, човека испуњенога вером и Духом Светим. и Филипа, и Прохора, и
Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николу прозелита из Антиохије. Ове поставише пред
апостоле и они помоливши се Богу положише руке на њих" (Дела ап. 6, 1-6). Тумачећи
ове речи, свети Јован Златоуст овако казује: „Заслужно је дивљења како се мноштво
људи није поделило при одабирању људи и како нису осудили апостоле; потребно је
знати какво су они (ђакони) достојанство имали и какво су рукоположење добили. Зар
ђаконско? Али тога није било у црквама. Зар онда службу свештеника? Али (тада) још
није било никаквог епископа, него само апостоли. Из тога закључујем да није било
познато, нити се употребљавало име ђакона ни свештеника...". Према овоме, и ми
проглашавамо: да поменутих седам ђакона не треба узимати за служитеље при
тајнама, сходно претходно изложеном учењу, него су то били људи којима је било
поверено старање о заједничким потребама оних који су се сабирали; и ти ђакони дају
нам у овоме пример човекољубља и старања о оним који су у нуждама.
17. правило: Пошто клирици разних цркви, оставивши своје храмове за које су
постављени, пређоше к другим епископима, те су без допуштења свог епископа,
постављени у друге цркве и тиме посташе непослушни,установљујемо: да од месеца
јануара, минулог четвртог индикта, никакав клирик (ма у ком степену се он налазио),
нема права да без „отпусног листа" издатог од стране свог епископа, одлази у другу
цркву. Онај који се од сада не буде придржавао овога, него својим поступцима буде
понижавао онога који је над њим извршио рукоположење, тај нека се свргне као и
онај који га је на незаконит начин примио.
18. правило: Наређујемо, да клирици који су због напада варвара или због неког
другог разлога напустили своја места, пошто престану поменуте недаће због којих су
се удаљили, морају опет бити враћени у своје цркве и без ваљаног разлога нека не
остају дуго изван храмова који су им поверени. Који поступе противно овоме правилу,
нека буду свргнути све дотле док се не врате својој цркви. Истој казни нека буде
подвргнут и епископ који код себе задржава таквог клирика.
19. правило: Предстојатељи цркви (епископи) треба да свакога дана, а нарочито у дане
Господње (недељом), поучавају сав клир и народ речима благочешћа, узимајући из
Светог Писма мисли и расуђивања о истини. При томе нека се придржавају онога што
је установљено и предато учењем светих Отаца. Ако се појави неки спор о одређеном
месту из Светог Писма, нека то место никако другачије не тумаче него онако како су га
у својим списима протумачили светионици Цркве, и са тим списима нека се свагда користе,
уместо да састављају своје речи, да се због неискуства, не би удаљили од онога шта
треба да се чува. Јер, кад народ науком поменутих Отаца позна оно шта је добро, и к
чему треба да тежи; а такође упозна и оно што није корисно и чега се треба клонити,
тада ћe свако од њих свој живот усмеравати ка добру, а такође неће ни падати у
невољу незнања, него, пазећи и следујући са том науком, пазиће на себе и избегаваће
свако зло, свагда имајући на уму казне уколико је немаран према спасењу.
20. правило: Епископ јавно не сме да учи у граду који њему не припада. Који се затекне
да то чини, нека одступи од епископства и нека чини оно што је дело свештеника.
21. правило: Који су окривљени због канонских преступа, и због тога су подвргнути
низвргнућу и сврстани међу лаике, ако се добровољно обрате покајањем и одбаце грех
због кога су лишени благодати, и од тога се греха у потпуности излече, нека шишају
косу по образу клира. Али, ако се добровољно не врате на пут покајања, нека носе
косу као лаици, пошто им је милије световно него ли небески живот.
22. правило: Који су новцем купили постављење, а не услед тога што су изабрали
свештенички живот и што су о свему подробно испитани, било да је реч о епископима или
било коме другом из клира, наређујемо: такви морају бити низвргнути, као и они који су
их поставили.
23. правило: Нека нико од епископа, свештеника или ђакона, када некоме даје свето
Причешће, не тражи новац или нешто слично од онога који се причешћује јер, благодат
није на продају, нити за новац раздајемо освећење Духом; свето Причешће треба давати
онима који су достојни тог дара и то без било каквог користољубља. Ако се сазна да је
неко из клира тражио новац или нешто такво од онога кога је причестио, такав нека
буде свргнут као онај који је слуга Симоновог зла и непромишљености.
24. правило: Нико од оних који припадају свештеном чину или је монах, не сме
одлазити на коњске трке или присуствовати позоришним играма. Исто тако, ако неки
клирик буде позван на свадбу, чим започну игре које имају за циљ да изазову телесну
жељу међу присутнима, нека устане и нека се удаљи са тог места јер тако заповеда
учење наших Отаца. Онај који се затекне у томе или нека престане са тиме или нека буде
свргнут.

25. правило: Заједно са другим правилима понављамо и оно[37] које налаже да у
свакој епархији, парохије које су по селима или предграђима, у чијој су власти, а
нарочито ако су током тридесет година непрекидно биле у тим епархијама, треба да и
даље ту припадају. Али, ако се подигао некакав спор око тих парохија, или је он
(спор) подигнут пре него је прошао рок од тридесет година, допушта се онима који
себе виде као noвређену страну, да се о томе поведе спор пред сабором обласних
епископа.
26. правило: Свештеник, који је из незнања ступио у неправилан брак, нека се
користи местом (седиштем) свештеника, према ономе како је указано у светом
правилу[38]. Али, нека се уздржава од других (свештеничких) дела јер је њему већ
много тога опроштено. Није правилно да некога благосиља онај који мора да
исцељује своје ране. А благосиљање је давање освећења, а који тога нема (због
прекршаја који је учинио из незнања), како ће то давати другима? Нека, дакле,
такав не благосиља ни свенародно ни појединачно, нити тело Господње нека не
даје другима, нити нека не обавља било какву службу него, задовољан тиме што
може да седи пред другима, нека се у сузама моли Богу да му буде опроштен грех
који је из незнања починио. Само по себи је јасно да тај свештеник мора прекинути
везу са том женом.
27. правило: Никакав клирик нека на себе не ставља одежде које му не приличе; ни
онда када је у граду, ни онда када је на путу, него нека носи одежде које су одређене за
оне који су у клиру. Који чини супротно овомправилу, нека једну седмицу буду одлучен
од свештенослужења.
28. правило: Пошто смо сазнали да се у појединим црквама приноси грожђе у олтар.(по
некаквом локалном обичају), а свештенослужитељи, пошто то грожђе помешају са
бескрвном жртвом приноса то, затим, деле народу. Због тога наређујемо: да нико од
свештеника не чини такво шта, него нека народу на оживотворење и на опроштај
грехова даје принос. Грожђе, примајући га као првенце, и благосиљајући га
засебно, нека га раздаје онима који га траже у знак благодарности Подаватељу
плодова, којим, по Божијој вољи, наше тело узраста и храни се. Клирик који поступи
против овога правила нека буде низвргнут са свога чина.
29. правило: Правило Отаца картагинског сабора налаже да свету службу
олтара[39] могу обављати они који нису узимали храну; изузетак је један дан у години, тј.
када се врши вечера Господња[40]. Поменути Оци установили су ту одредбу, по свему
судећи, због неких разлога који су корисни за Цркву у тим местима. Али, пошто нас
ништа не побуђује да запоставимо побожну строгост, то следећи обичају Апостола и
предању Отаца, наређујемо да се не сме ни у четвртак последње седмице свете
Четрдесетнице прекидати пост, и тиме обешчастити читаву Четрдесетницу.
30. правило: У намери да све чинимо за напредак Цркве, закључили смо како је
потребно утврдити породичне односе свештеника чији су храмови међу варварима. Према
томе, ако они сматрају да морају поступити мимо апостолског правила[41] које наређује да
се не сме одгонити своја жена под изговором побожности, и да морају чинити више него
што је установљено, те услед тога (у договору са својим женама), удаљавају се од
полних односа, наређујемо да они, у том случају, не могу ни на који начин живети са
својим женама и нека нам дају потпуни доказ свога завета. Ово им допуштамо због
њиховог малодушја и страних (и још не утврђених) обичаја.
31. правило: Клирици који свештенослуже (Литургију) или крштавају у молитвеним
храмовима унутар (приватног) дома, наређујемо да то могу чинити само уз допуштење
надлежног епископа. Према томе. уколико клирик чини супротно томе, нека буде
низвргнут.
32. правило: Сазнали смо да у областима Јерменије, на светој Трпези приносе само
вино, не мешајући га са водом, онда када приносе бескрвну жртву. За оправдање
оваквог поступка, они се позивају на оно шта је утумачењу Матејевог јеванђеља
рекао (свети) Јован Златоуст: „Зашто Господ није пио воду, када је васкрсао, него
вино? Зато да би заједно са кореном ишчупао једну нечастиву јерес. Јер, пошто су
постојали неки који су користили воду при тајни, то светитељ и показује да Господ,
када је предао тајну, и када је, после васкрсења, без тајне предложио (приготовио)
обичну трпезу, употребио је вино од грожђа (погл. Мт. 26, 29), а знамо да управо грожђе
даје вино, а не вода..." Из ових речи Јермени закључују да је и овај свети Отац
порицао употребу воде у светом жртвоприношењу. Према томе, да они и у будуће не
би били у незнању, излажемо православно учење поменутог Оца (светог Јована
Златоуста): постојала је древна јерес „идропарастата" који су при своме
жртвоприношењу употребљавали уместо вина обичну воду. Оповргавајући такво,
ничим основано учење и ту велику јерес, те показујући да они (идропарастати) таквим
поступањем чине супротно ономе што је апостолско предање, тај богоносни муж
(свети Јован Златоуст) је и рекао наведене речи. Цркви, која је њему била поверена, он
је предао истинску праксу, по којој је потребно помешати вино и воду (када се
приноси бескрвна жртва), указујући тиме на сједињење крви и воде које истекоше
из пречистог тела Искупитеља нашег и Спаситеља Исуса Христа, а на оживотворење

света и искупљење од греха. И у свим црквама, где су просијала духовна
видела (свјетила), чува се овај богопредати чин. Тако је и Јаков, брат по
телу Христа Бога нашега, коме је првоме била поверена катедра (престо) Цркве у
Јерусалиму, као и Василије, архиепископ цркве у Кесарији, о коме се казује као о
великоме учитељу по читавој васељени, а који су нама писмено предали чин (поредак)
тајанствене службе Божије, установили су да се на светој Литургији, у светом Путиру,
мора налазити и вино и вода. Такође су и Оци, окупљени у Картагини, изрекли
следеће: да се усветој Тајни не приноси ништа друго него Тело и Крв Господња, као
што је сам Господ предао, тј. хлеб и вино са водом (помешано). Дакле, ако неки
епископ или свештеник не чини онако како је речено од Апостола, и не меша воду са
вином, те само на вину или само на води чини принос, такав нека буде низвргнут јер
уводи некакве новотарије и обавља тајну на погрешан начин.
33. правило: Пошто смо сазнали да се у областима Јерменије у клир примају
само они који потичу из свештеничких породица (чиме се показује да следе обичаје
Јудеја), а при чему неки међу њима бивају постављени за појце или чтеце без
(црквенослужитељског) пострига, установљујемо: да од сада они, који хоће да некога
приме у клир, не требају да гледају на то да ли дотични потиче из свештеничке
породице него, када испитају да ли је он достојан за клир, нека тај буде примљен и
нека га поставе на службу у цркви. Такође, нико са амвона не сме народу читати
Божанствене речи по начину оних који припадају клиру, осим ако није
удостојен посвећења са постригом од свога пастира (сагласно правилима). Ко
се затекне да поступа против овога што је прописано, нека буде одлучен.
34. правило: Са обзиром на то да свето правило[42] јасно учи да завера или урота (као
преступ), строго је забрањена и грађанским законом, тим пре је потребно спречити
њену појаву у Цркви. Због тога, ми такође казујемо да је на важности правило да, ако
неко из клира или монаштва, буде затечен у склапању завере или уроте или да праве
замку против епископа или саклирика, такви нека се низвргну са свог степена.
35. правило: Ни један митрополит не сме, после смрти неког епископа (који је био
подручан његовој катедри /престолу/), да узима или присваја за себе ствари тог
епископа или његове цркве. Потребно је да те ствари буду под надзором клира оне
цркве којој је упокојени епископ био предстојатељ, све док се не постави други епископ.
У случају да нема ни једног клирика у тој цркви, тек у том случају митрополит може
чувати ствари, и то у оном броју и количини која му је предата, и све ће их предати
новом епископу који буде постављен.
36. правило: Понављајући оно што је озакоњено од стране 150 светих Отаца сабраних у
овом, Богом чуваном и царском граду[43], и од 630 (Отаца) који се сабраше у
Халкидону [44], наређујемо: да константинопољски престо ужива једнаке повластице
као престо древнога Рима, и да у црквеним делима буде уздигнут као онај који је други
после њега. Иза константинопољског престола нека буде александријски, затим
антиохијски а после овога, јерусалимски.
37. правило: Пошто су у разна времена бивале навале варвара, и због тога су
многи градови у ропству од стране безаконика, тако да многи од постављених епископа
не могу доћи у своје градове и заузму катедре, те да сходно обичају, обавља
рукоположења и све што треба да чини епископ, ми, старајући се о части и поштовању
свештенства, и настојећи да ни под који начин незнабожачка обест не наноси штету
црквеним правима, установљујемо: да они епископи који су већ постављени, не требају
због тога подлећи никаквој казни, и нека по правилима обављају рукоположења разних
клирика, и нека буде чврст и пуноважан сваки њихов првосвештенички чин (поступак) јер
околности које спречавају тачно очување правила не смеју сужавати границе управе.
38. правило: И ми признајемо правило које су издали наши Оци, а које казује да ако
је неки град основан царском влашћу или тек треба да се оснује, у таквом случају
подела црквених послова нека следи државну играђанску поделу[45]
39. правило: Пошто се наш брат и саслужитељ Јован, епископ острва Кипар,
заједно са својим народом, због варварских напада (а да би се ослободио од
незнабожачког ропства и да би остао веран скиптру хришћанске државе), промислом
човекољубивог Бога и трудом христољубивог и благочестивога цара нашега, иселио са
поменутог острва у област Хелеспонт, установљујемо: да неизмењено буду сачуване
повластице које су дароване од богоносних Отаца, својевремено сабраних у Ефесу, управо
престолу поменуте епископије, те да нови Јустинијанопољ има права Константинопоља; и
да богољубиви епископ који је у томе граду има првенство над свима у области
(епархији) Хелеспонта, и да буде поштован од његових епископа по древном обичају. А
пошто су наши богоносни Оци утврдили да се имају чувати обичаји који су у свакој
цркви, то нека епископ града Кизик буде потчињен епископу поменутога Јустинијапоља,
по примеру свих осталих епископа који су подвласни најбогољубазнијем предстојатељу,
Јовану, од кога, уколико буде погребно, треба да буде постављен и епископ града Кизик.
40. правило: Пошто је веома спаситељно приступати Богу кроз удаљење од хуке
световног (живота), то и ми требамо обратити пажњу на то да без испитивања не
примамо и не пренагљујемо у вези са онима који се одлучују за монашки живот,

него да и поводом овога чувамо правила Отаца која су нам предата, где се казује
да примамо у завет живота по Богу (монаштво) оне који су постојани и оне који су
свесни и промишљени и то тек после потпуног упознавања са њиховим помислима.
Дакле, онај који жели да постане монах, нека није млађи од десет година, али и по
питању таквих нека епископ добро промисли да ли је дотични спреман или није
спреман за монаштво. Јер, мада велики Василије, у својим светим правилима озакоњује
да онај који себе добровољно посвећује Богу, заволевши девственост, може бити
примљен пошто наврши седамнаест година, ми ипак, следећи правило које о томе
постоји за удовице и ђаконисе, сразмерно смо установили поменути узраст за оне који
прихватају монашки живот. Код светог апостола је прописано да се удовица млађа од
шездесет година не уписује[46], а света правила нам казују да се ђакониса не поставља
уколико је млађа од четрдесет година јер се видело да је Црква Божија благодаћу
постала много снажнијом и напреднијом, и да су верни чврсти и поуздани у извршавању
божанствених наредби. А пошто смо ми ово добро разумели, сходно томе
установљујемо: да онај који намерава започети подвиг по Богу, мора бити неодложно
знаменован благословом благодати, као неким печатом, да га тиме потакнемо да се
дуго не предомишља него, на против, да га охрабримо да изабере добро и да се у њему
учврсти.
41. правило: Они из градова или села који желе да се удаље у самоћу и да се посвете
усамљености (затворништву), најпре морају ступити у манастир и подвизавати се у
усамљеничком животу; три пуне године нека се у страху Божијем покоравају
настојатељу манастира и у свему, као што и треба, нека буду послушни да би на тај
начин показали своју спремност за таквим животом. При томе, сваки нека буде
испитан од помесног епископа да ли се добровољно и искрено препушта таквом
животу. Након тога ће још једну годину постојано провести ван отшелништва
(затворништво), да би се још очевидније показала њихова намера јер ћe тек тада дати
потребно сведочанство о томе да такав живот не траже због неке славе него због
истинског добра. Пошто се испуни сво то време, ако су дотични остали истрајни у
својој намери, нека ступе у отшелништво (затворништво), али после тога никако по
својој вољи не смеју иступати из тог подвига осим ако их на то позове нека заједничка
служба или потреба (манастира), која прети и смрћу; а и тада то нека чине тек са
благословом епископа. Онај који се усуди да изађе из свога обитавалишта без и
једног оправданог разлога, нека буду враћени чак и уз принуду, а затим постом и другим
строгим мерама нека се доведу у ред, знајући, као што је написано: „Ниједан ко је
метнуо руку своју на плуг па се обазире назад, није приправан за Царство Божије"
(Лк. 9,26).
42. правило: Што се тиче оних који се зову пустињаци, који у црним одеждама и
пуштене косе на глави обилазе градове, и обраћају се световним људима и женама те
тиме срамоте свој завет, наређујемо: да се ти људи, пошто пострижу косу, ако желе да
се предају начину живота осталих монаха, нека оду у манастир и нека се врате међу
братију, а ако то не желе, нека буду прогнани из градова и нека живе у пустињама због
којих су и име себи наденули.
43. правило: Сваки хришћанин може да изабере подвижнички живот и, ослободивши
се бурног световног живота, ступити у манастир примајући монашки постриг, без обзира
на преступе у којима је пре тога могао битизатечен. Јер, Спаситељ је рекао: „Који
долази к Мени, нећу га истерати ван" (Јн. 6, 37). А пошто је монашки живот, живот
кајања, ми одобравамо ономе који се том животу искрено предаје, да му никакав
пређашњи преступ не може спречити да испуни своју намеру.
44. правило: Монах који се затекне у блуду или који узима жену ради брака, нека
подлегне казнама које су установљене за оне који чине блуд.
45. правило: Сазнали смо да у неким женским манастирима, када доводе жене које
имају бити удостојене монашког живота, да на њих најпре стављају свилене разнобојне
(шарене) хаљине, које су украшене златним ресама и искићене драгим камењем; и
пошто оне тако обучене приступе олтару. са њих скидају ту одећу и одмах се над њима
обавља чин благосиљања новог живота (монашења) и облаче их у црну расу. Због тога
наређујемо да се то у будуће не чини јер није оправдано да она, која је по својој
вољи већ оставила свако световно весеље и заволела начин живота по Богу, и која се у
томе утврдила својом чврстом одлуком и приступила у манастир, да кроз такав обичај
поново буде уведена у сећања на оно што је одбацила јер се од тога у њој може
појавити двоумљење и душа јој се може узбуркати попут таласа који све потапају, тако
да и ако пролије неку сузу, тиме неће показати срдачно скрушење. А ако, као што је
природно, и буде проливена нека мала суза, они који то опазе том приликом, помислиће
да та суза није потекла толико од оданости за подвижнички живот, колико због тога
што оне остављају свет и оно што је у њему.
46. правило: Жене које су одабрале подвижнички живот, и настаниле се у манастиру,
нипошто нека не излазе из манастира. Уколико их нека неодложна потреба нагна на то,
тада нека то учине са благословом и допуштењем настојатељице. Али ни тада
нека не излазе саме, него уз пратњу неке старије или са оном која је међу првима

дошла у манастир. Изван манастира није им дозвољено да ноћивају. Такође, и монаси
могу изаћи из манастира само када је нека прека потреба, али само са благословом
онога коме је поверена управа Према томе, који наруше ову наредбу коју смо издали,
било да су жене или мушкарци, нека се подвргну потребним епитимијама.
47. правило: Нити жена у мушком, нити мушкарац у женском манастиру нека не спаса
јер верујући морају бити слободни од сваке сумње и саблазни, и свој живот морају
управљати на пристојну и лепу службу Господњу (погл. 1. Кор.7, 35). А који преступе
преко овога, био он клирик или лаик, нека буде одлучен.
48. правило: Жена онога који је узведен на епископско достојанство, пошто се
претходно разлучи кроз заједничку сагласност са својим мужем, нека након тога што јој
је муж постављен за епископа, приступи у манастир који је далеко од епископије
којом управља њен некадашњи муж, а од епископа нека добија шта јој је потребно за
издржавање. Уколико се покаже да је та жена достојна, нека буде постављена у
достојанство ђаконисе.
49. правило: Понављајући и оно свето правило [47], наређујемо: да једном посвећен
манастир мора то за увек и остати; добра која му припадају такође нека буду сачувана,
и никада нека не могу бити претворена у световна обитавалишта, нити их ико сме
продавати световним људима. Ако се то до сада и догађало, наређујемо: да то не може
имати никакве важности, а који се усуде да чине противно овом правилу, нека понесу
епитимију по правилима.
50. правило: Нико, ни лаик ни клирик, у будуће не сме да се препушта коцкању. Ко
се затекне у томе, ако је клирик, нека буде свргнут, а ако је лаик, нека буде одлучен.
51. правило: Овај
свети
васељенски
Сабор
потпуно
забрањује
бављење комедијашењем, а такође и такве представе; такође забрањује и представе са
зверима и представе са плесом. Који повреде ово правило, и одају се ономе што је
забрањено, ако је клирик нека буде низвргнут, а ако је лаик, нека буде одлучен из
црквене заједнице.
52. правило: У све дане поста свете Четрдесетнице, осим суботе и недеље и
светога дана Благовести, нека не бива друга литургија осим (литургија) Пређеосвећених
Дарова.
53. правило: Пошто је духовно сродство важније од везе (савеза) по телу, а ми смо
сазнали да у појединим местима неки који примају (кумују) децу на светом и
спаситељном крштењу касније ступају у брак са њиховим удовим мајкама, наређујемо:
да се такво шта у будуће не чини; а ако се неко, после проглашења овог правила,
затекне у томе, нека најпре прекине са таквим противзаконитим супружништвом, а
затим нека подлегне епитимији као блудочинитељ.
54. правило: Свето Писмо нас учи: „Нико да не приступа к родици својој по крви, да
открије голотињу њезину" (3. Мојс. 18, 6); Богоносни Василије (Велики) у својим
правилима је навео неке од забрањених бракова, док о многима није говорио, те нам
је и једним и другим (поступком) донео много користи. Јер, избегавајући мноштво
срамних имена (речи), да не би оскрнавиле говор, он је општим именима означио
нечистоћу и тиме нам је заправо (на уопштен начин) показао противзаконите
бракове. А пошто услед таквог ћутања, и што нису могли бити јасно
указани неправилни бракови (они који се забрањују), нашли смо за сходно да све то
прецизније изложимо. Те, према томе; онај ко ступи у брачну везу са својим
братунчедом (братовим дететом), или отац и син са мајком и кћерком, или отац и
син са двема сестрама, или мајка и кћер са два брата, или две сестре са два брата,
наређујемо: сви ови морају се подвргнути правилу о седмогодишњој епитимији,
наравно, уз прекидање таквог безаконитог супружништва.
55. правило: Пошто смо разумели да они који су у Риму, уз свети пост Четрдесетнице,
посте и суботом, супротно црквеном предању, свети Сабор одлучује: да и у римској цркви
мора бити неповређено правило које каже да клирик који се затекне да пости у свети дан
Господњи (недељом; или у суботу (осим једне једине), такав нека буде свргнут. Уколико
је лаик, нека буде одлучен[48].
56. правило: Сазнали смо да у Јерменији и по другим местима, суботама и недељама
свете Четрдесетнице неки једу јаја и сир. Због тога установљујемо и ово: да у Цркви
Божијој, по свој васељени, буде исти поредак (чин), те да се пост мора очувати
уздржавањем од свега што је заклато, а такође и од сира и јаја (јер то двоје су
такође продукт од онога чега се уздржавамо) Који се овога не буду придржавали,
уколико су клирици, нека се свргну, а ако су лаици, нека буду одлучени.
57. правило: У олтару се не сме приносити мед и млеко.
58. правило: Нико ко припада лаицима нека сам себи не даје свете Тајне када је
присутан епископ, свештеник или ђакон. Ко се усуди да чини супротно овоме нека седам
дана буде одлучен, да би се кроз то научио „да не мисли о себи више него што ваља
мислити" (Рим. 12,3).
59. правило: Нека нико не обавља крштење у богомољи која се налази у (приватном)
дому. Ко жели да буде удостојен пречистог просвећења, нека приступи саборним

црквама, и тамо нека приме тај дар. Ко се затекне у томе да не чува оно што смо
наредили, ако је клирик, нека буде низвргнут, а ако је лаик, нека буде одлучен[49].
60. правило: Апостол је јасно рекао: „Ко се сједини са Господом, један је дух са
Њиме" (1. Кор. 6, 17), те онај ко чини супротно пројављује себе као противника. Према
томе, за оне који себе представљају као да су обузети демоном, па се претварају и
варају народ, установљујемо: да такви морају бити кажњени на сваки начин и да морају
бити подвргнути истим оним казнама којима се подвргавају они који су заиста обузети
демонима а када се требају ослободити демонског утицаја.
61.
правило: Који
се
обраћају
за
помоћ
гатарима
(волшебницима)
или „стотницима"[50] или другима који се баве сличним неделима, а са циљем да од
таквих људи сазнају (будућност), нека сходно ономе шта су наши Оци већ по питању
таквих наредили, подлегну (по правилу) шестогодишњој епитимији. Истој казни се
морају подвргнути и они који воде медведе или сличне животиње ради забаве других
(људи), а на штету обичног света, те варајући, проричу некакве лудости о срећи,
судбини, родословљу и многим сличним стварима. Исто тако и они које зову
„облакогонитељи", као и оне који се баве магијом и који праве талисмане против
чаролија, а такође и гатаре. А који остану упорни у овим болесним делима, и не желе да
прекину са њима и да се склоне од тих штетних незнабожачких измишљотина,
наређујемо: да у потпуности буду прогнани из Цркве, као што и налажу света правила.
Јер, као што каже апостол: „Шта има праведност са безакоњем; или какву заједницу
има светлост са тамом? А какву сагласност Христос са Велијаром? Или какав дио има
верни са неверником? " (2. Кор. 6,14-16).
62. правило: Тако зване „календе", „воте (боте)", „врумалије (брумалије)"[51] и народни
зборови који бивају у први дан месеца марта, желимо да заувек буду одбачени од стране
верујућих (хришћана). Исто тако осуђујемо и свенародне (јавне) женске плесове као
непристојне и као оне који могу донети много штете и погибељи. Такође (осуђујемо)
плесове и обреде које чине мушкарци и жене, по неком древном (јелинском) обичају
у част незнабожачких божанстава, јер то није својствено хришћанском животу. Такође
наређујемо да се мушкарци не облаче у женску одећу, нити жена у одећу која приличи
мушкарцима. Исто тако, забрањујемо стављање маски, било оних комичних, сатиричних
или трагичних; затим забрањујемо призивање имена мрског Диониса, и при
изливању (точењу, цеђењу) вина из бокала не чинити смех, те због незнања или
по сујети, чинити оно што је заправо ђавоља обмана. Према томе, они који се у
будуће усуде чинити оно шта је забрањено овим правилом, наређујемо: ако су
клирици, нека буду свргнути, а ако су лаици, нека се одлуче од црквене заједнице.
63. правило: „Историја о мученицима", која је састављена од стране непријатеља
Цркве и истине са циљем да умањи част мученика Христових, и да се у неверицу доведу
они који слушају те речи, заповедамо: да се такви лажни списи у црквама не читају него
да буду спаљени. Они који их прихватају као истините, такви нека буду анатемисани.
64. правило: Не приличи лаику да држи говоре и поучава народ те тиме на себе
узимати учитељско достојанство, него се он (лаик) мора покоравати установи коју
је Господ предао, и слушати оне који су добили благодат учитељства и од њих се учити
ономе што је истинито. Јер у једној је Цркви различите удове устројио Бог, по речи
апостола (1. Кор. 12, 27); (свети) Григорије Богослов, тумачећи то казује: „Браћо,
овакав поредак поштујмо и овакав ред чувајмо: један нека буде ухо, а други нека буде
језик; један нека буде рука, а други пак нешто друго. Исто тако, један нека учи а други
нека се учи (поучава)... А онај који учи, нека то ради у послушности; онај који раздаје,
нека то чини са радошћу; онај који служи, нека служи усрдно. И да не будемо сви језик
(што је најбрже), а такође да сви не будемо апостоли или пророци, нити да сви
тумачимо... Зашто се правиш пастир када си овца? Зашто се приказујеш да си глава,
када си нога? Зашто се упињеш да будеш војвода, а уврштен си међу војнике?...
Премудрост заповеда: Не буди брз на речи (Екл. 5, 1), и не прави се богатим, када си
убог; не тражи да си мудрији од мудрих (Приче 23, 4)". А који се затекне да је преступио
ово правило, нека четрдесет дана буде одлучен од црквене заједнице.
65. правило: Наређујемо да од сада престане са (обичајем) паљења ватри када је
младина (млад месец), као што то неки чине пред својим кућама и радионицама, а
затим (те ватре), no неком древном обичају безумно прескачу. Уколико то неко чини, ако
је клирик, нека се свргне, а ако је лаик, нека се одлучи јер, у Светом Писму је
речено: „И начини Манасија олтар свој војсци небесној у два тријема дома Господњег, и
децу своју провођаше кроз ватру и врачаше и гаташе, и уреди оне, који гатају по
утробама и умножи гатаре и узбуди да се чини све што је зло пред Господом, и
изазове гњев Његов..." (4. Цар. 21, 5-6).
66. правило: Од светог дана васкрсења Христа Бога нашега, па до нове недеље,
током читаве те седмице, верници су дужни да у храмовима постојано буду у псалмима,
молитвама и духовним химнама, радујући се у Христу и светкујући; такође нека слушају
читања из Светог Писма и нека се наслађују светим Тајнама јер ћемо на тај начин
заједно са Христом и ми васкрснути и вазнети се. Зато, нека у поменуте дане, никако
не бива коњских трка или неких других народних игара.

67. правило: Свето Писмо нам каже да се чувамо од жртава идолских и од крви и од
удављенога и од блуда (погл. Дела ап. 16, 29). Зато, као што и треба, подвргавамо казни
оне који се због лакомства своје утробе, препуштају једењу хране у којој је (свежа) крв
било какве животиње. Дакле, који се усуди да у будуће, на било који начин једе крв
животиња, ако је клирик, нека буде низвргнут, а ако је лаик, нека се одлучи.
68. правило: Књиге Старог и Новог Завета, а такође и дела светих и признатих наших
проповедника и учитеља, нико не сме да квари (повређује) или преправља.
Такође те књиге не сме давати продавцима(књига), ни онима које називају
„мироварци" („продавцима мазова") нити било коме другоме да на тај начин не би биле
изгубљене, осим у случају када су те књиге толико оштећене да се више не могу
употребљавати. Онај ко се затекне да чини нешто такво, нека буде одлучен на
годину дана. На исти начин, и онај који купује такве књиге, а ако их неће
задржати уз себе због сопствене користи (од њих), нити их жели поклонити другоме
ради доброчињења или на чување, него се усуди да те књиге уништава (квари),
нека буде одлучен.
69. правило: Нека је забрањено свакоме ко припада лаицима да улази унутар светог
олтара. Ово, по древном предању, може бити допуштено само власти и царском
достојанству када зажели да принесе дарове Творцу.
70. правило: Нека је женама забрањено да говоре у време свете Литургије, јер, по
речима апостола: „Као по свима Црквама светих, жене ваше у Црквама да ћуте; јер
њима није допуштено да говоре, него нека се покоравају, као што и Закон говори.
Ако ли хоће шта да науче, нека код куће питају своје мужеве; јер је неприлично жени
да говори у Цркви" (1. Кор. 14, 34-35).
71. правило: Они који се уче грађанским законима, не смеју следити незнабожачке
(јелинске) обичаје, нити посећивати позоришта, нити обављати тзв. „килистре"[52],
нити се облачити у одећу која није у општој употреби, и то ни у време када започну са
учењем, нити када се оно завршава, а такође ни током трајања школовања. Који се усуди
да прекрши ово правило, нека буде одлучен.
72. правило: Није допуштено православном мушкарцу да ступа у брак са женом
која је јеретик, а такође ни православној жени да се венчава са јеретиком. Ако се
открије да је неко поступио противно овом правилу, нека се такав брак сматра за
ништаван и нека се та незаконита веза прекине јер не треба да се меша оно што се не
може мешати, нити се може састављати заједно јагње и вук, ни са Христовим делом
наследство грешника. Ко преступи против овога што смо установили, тај нека буде
одлучен. Али, како су неки још док су били изван вере, и док још нису били прибројани
стаду православних, склопили брак, па се затим, један од супружника, изабравши
добро, обратио ка светлости Истине, а други остао и даље у заблудама, не желећи да
похита к Богу, и ако при томе жени која није православна буде угодно да живи са
мужем који је православан, или обратно, мужу који није православан да живи са
православном женом, нека се међу собом не деле јер свети апостол каже: „Јер се
неверујући муж посвети женом, и жена неверујућа посвети се мужем" (1.Kop.7,14).
73. правило: Пошто нам је животворним крстом откривено спасење, ми морамо читаво
наше старање уложити да се одаје достојна част ономе средству (крсту) помоћу кога
смо спашени од древног грехопада. Према томе, одајући часном крсту поклоњење и умом
и речју, и осећањима, ми заповедамо да се морају избрисати слике крста које неки
постављају на подовима, да се не би, када стају ногама на њих, нанела увреда знамењу
наше победе. Ради тога наређујемо: да буду одлучени сви они који од сада буду цртали
изображење крста по подовима.
74. правило: У местима која су посвећена Господу или у црквама, не смеју се
држати агапе (вечере љубави), као што се не сме унутар храма јести нити простирати
постеља. Који се усуде да то чине, или нека престану или нека буду одлучени.
75. правило: Желимо да они који долазе у храм ради певања не користе разуздану
вику и да не чине било шта што није сагласно учењу Цркве. Они морају, да у највећој
пажњи и скрушено са умиљењем, приносе псалмопојање Богу, Који види све скривено.
И Свето Писмо учи синове Израиљеве да буду побожни (погл. 3. Мојс. 15, 31).
76. правило: Чувајући поштовање према Цркви, нико не сме унутар свете ограде
(храма) постављати крчме или места за обедовање, нити ту чинити било какву продају.
Јер, Спаситељ и Бог наш, поучавајући нас Својим животом, заповедио нам је да дом
Оца Његовог не чинимо домом трговине. Он је и мењачима просуо новац и изгнао оне
који су свето место претварали у световно (погл. Јн. 2, 15-16). Зато, онај који се затекне
у таквом преступу, нека буде одлучен.
77. правило: Свештенослужитељи, клирици и монаси не смеју се заједно са женама
купати по бањама (купатилима). Исто не приличи ни лаику јер ово је један од честих
приговора које нам упућују незнабошци. Ако се неки клирик затекне у овоме, нека се
свргне, а ако је лаик, нека буде одлучен.
78. правило: Који се припремају за крштење морају бити поучавани истинама вере и у
пети дан седмице морају давати одговоре епископу или свештенику.

79. правило: Исповедајући учење да је божанствени пород Дјеве, који је био без
порођајних болова, без семена постао, и учећи овоме целокупно стадо (свете Цркве),
сматрамо заслужним поправљања оне који због свог незнања чине нешто што не
треба. Пошто има неких који после дана светог рођења Христовог приређују (праве)
посебне хлебове од пшеничног брашна, те их деле међу собом у некакву част
порођајних болова непорочне Дјеве, наређујемо: да они који су верујући, ништа такво
не чине у будуће јер то није у част Дјеви која је на начин који се умом и речју не може
схватити и описати, родила по телу Логоса, те да Њен порођај не замишљају и не
дефинишу као порођај обичних жена. Који се у будуће затекну у овоме, ако су клирици,
нека буду низвргнути, а ако су лаици, нека буду одлучени.
80. правило: Епископ или свештеник или ђакон, или неко други ко припада клиру, а
такође и лаик који нема никаквог неодложног посла или потребу да дуже буде изван
своје цркве, него борави у граду, а неће да дође током три недеље на црквено
сабрање, ако је клирик нека се свргне, а ако је лаик, нека буде удаљен од црквене
заједнице.
81. правило: Пошто смо сазнали да у неким областима Трисветој песми као додатак,
после речи „Свети бесмртни" придодају; „Који си распет за нас, помилуј нас", а то су
древни свети Оци сматрали да није у сагласности са благочешћем и одбацили као
део ове песме заједно са безаконим јеретиком који је саставио те речи, потврђујемо и
ми оно што су свети Оци пре нас побожно установили, те предајемо анатеми оне,
који након ове наредбе, буду проузносили поменуте речи или на било који други
начин допуњавали или скрнавили Трисвету песму. Ако неко од оних који припадају
свештенству преступе ово шта је установљено, заповедамо да буде лишен свештеничког
достојанства, а ако је лаик или монах, нека буде одлучен од црквене заједнице.
82. правило: На неким светим иконама насликано је јагње, на које прстом
показује Претеча, и које је узето као знак (образ) благости (благодати), приказујући
нам кроз закон правог Агнеца - Христа Бога нашег.Поштујући древне образе и слике,
као знамења и предизображења истине, ми поштујемо благодат и истину, признајући
исту ради испуњења закона. Због тога, да би и иконописачком вештином очима свих
било представљено оно што је савршено, наређујемо: да се од сада уместо поменутог
јагњета слика (иконопише) икона Агнеца који је на Себе узео грехе света, икона
(образ) Христа Бога нашега, како би тиме, гледајући на смирење Бога Логоса, у нама
потакнут спомен на Његов живот у телу, на Његова страдања и спаситељну смрт (на
крсту) и искупљење света које се Њиме извршило.
83. правило: Нека нико не даје евхаристију онима који су умрли, јер написано је:
„Узмите, једите" (Мт. 26, 26), а тела упокојених не могу ни узимати, ни јести.
84. правило: Следећи канонским одредбама светих Отаца, наређујемо и у погледу
деце (следеће): сваки пут, када се не нађу поуздани сведоци који могу доказати да су
та деца заиста крштена, а она сама због свог узраста нису у могућности да тачно
одговоре да ли им је Тајна подарена или није, потребно их је крстити, не смућујући се ни
о чему да их таква непознаница не би лишила очишћења том светињом.
85. правило: Писмом нам је предато да свака реч постаје признатом када постоје два
или три сведока (погл. 5. Мојс. 19, 15). Због тога наређујемо: да робови који бивају
отпуштени од својих господара, морају добити слободу пред три сведока који ће својим
присуством дати законитост акту ослобађања и посведочиће о ономе шта је урађено.
86. правило: Наређујемо да они који на зло душа сабирају и држе блуднице, ако су
клирици, морају бити одлучени и низвргнути, а ако су лаици, морају бити одлучени.
87. правило: Жена која остави свога мужа па пође за другога, прељубница је, по
светом и божанственом Василију, који при том наводи речи пророка Јеремије (погл.
Јер. 3,1) и оно шта је речено у књизи Прича (погл. Прич.18, 23). Ако се, дакле, дозна да
је жена оставила мужа без разлога, тада је он (њен муж) достојан снисхођења, а жена
епитимије. Снисхођење мужу састоји се у томе што ћe он моћи да остане у
црквеној заједници. Али, који остави жену са којом је у законитом браку, па
узме другу, по речи Господњој (погл. Лк. 16, 18), такав подлеже осуди за прељубу. А од
Отаца наших канонски је установљено да такви годину дана морају провести међу онима
који плачу, две године међу онима који слушају читање Писма, три године са онима који
припадају, а седму годину стајати са вернима и на тај начин се удостојити Причешћа,
наравно ако се буду кајали са сузама.
88. правило: Нека унутар ограде светог храма нико не уводи било какву животињу,
осим случаја да када неки путник, принуђен великом потреб о м , а н е м а н и
с т а н а н и г о с т и о н и ц е , у ђ е у н у т а р т е о г р а д е ј е р , к а д а с е животиња не би увела у
ограду, могла би којим случајем и страдати, а онај човек, изгубивши животињу и не
могавши да настави пут, био би изложен опасности. Ми знамо да је субота
начињена ради човека (погл. Мт. 2, 27), те се зато на сваки начин треба старати о
спасењу и безопасности за човека. Ако се неко затекне да је по горе наведеном,
без потребе увео животињу у (ограду) храма, ако је клирик, нека се свргне, а
ако је лаик, нека буде одлучен.

89. правило: Верници који су провели дане спаситељ ног страдањ а
у скрушености срца, посту и молитви, треба да окончавају пост у средње сате ноћи (по)
Великој суботи јер свети јеванђелисти Матеј и Лука рекоше: „Пошто мину субота"
(Мт. 28, 1) и: „Врло рано" (Лк. 24, 1) изображавају нам (време) када је ноћ још
дубока.
90. правило: Од богоносних Отаца наших канонски смо примили да не треба
клечати недељом ради одавања части васкрсењу Христовом. Зато, да нико не би био у
незнању,
верницима
заповедамо
да
од
суботе,
послев е ч е р њ е г
уласка
с в е ш т е н о с л у ж и т е љ а у о л т а р , п о у т в р ђ е н о м о б и ч а ј у , нико не сме клечати до
следеће вечери, тј. недеље, и тада, после вечерњег уласка, може се поново
клечати и на такав начин узносити молитва Господу. Јер, сматрајући ноћ после
суботе као претечу васкрсења Спаситеља нашег, од тада духовно започињемо
песме, и преносимо празник из таме у светлост, те тако то време ноћи и дана
празнујемо васкрсење.
91. правило: Жене које дају некакве лекове да би њима изазвале побачај, и
(жене) које узимају отров да би убиле плод, подвргавамо епитимији човекоубица.
92. правило: У погледу оних који отимају жене под изговором супружништва
или садејствују у томе или помажу отмичарима, свети Сабор наређује: ако су клирици,
нека буду низвргнути са свога степена, а ако су лаици, нека буду предати анатеми.
9 3 . п р а в и л о : Ж е н а к о ј о ј ј е м у ж о т и ш а о н а п у т , и д у ж е в р е м е н а с е о њему
ништа не зна, а она не дочекавши да се увери о његовој смрти крене (оде) другом
мушкарцу и уда се, таква жена је прељубница. Под исту осуду потпадају и жене
војника које се удају пре него што сазнају шта је са њиховим мужевима, а исто
тако и оне које, када им мужеви отпутују, неће да сачекају њихов повратак.
Снисхођење у овом случају може бити само према онима када се сазна да је муж
дотичне жене заиста погинуо. Она која се по незнању удала за мушкарца кога је жена
својевремено оставила, а касније буде отпуштена од тог човека јер му се прва
женавратила, мада је пала у блудочињење (а пошто је била у незнању), таквој се брак
не забрањује. Мада је боље да остане изван брака. Ако се после неког времена врати
војник чија је жена, због његовог дугог одсуствовања, пошла за другог човека, тај
војник нека узме, ако жели, назад своју жену при чему нека се и њој да опроштај, са
обзиром на њено незнање, а исто тако и ономе човеку који је ушао у брак са том женом.
94. правило: Оне који се заклињу незнабожачким заклетвама, правило подвргава
епитимији. За такве и ми одређујемо одлучење.
95. правило: Који се из јереси обраћају у православље и у броју оних који се
спасавају од јеретика, примамо по следећем обреду (чину) и обичају: аријанце,
македоњане, наватијане (новацијане) који себе називају „чисти (катари) и бољи
(лијеви)", тетратиде, аполинаријевце онда када они сами, писмено, анатемишу сваку
јерес која мисли (учи) другачије од Божије, саборне и апостолске Цркве, (тек тада их)
примамо, знаменујући их, тј. помазујући светим миром као прво чело, затим очи, па
ноздрве, па уста, па уши. И док их знаменујемо (запечаћујемо), говоримо: „Печат дара
Духа Светога". Што се тиче оних који су били међу павлијанима, а затим приђоше
саборној Цркви, установљено је да они, свакако, морају поново бити крштени.
Евномијане, који се крштавају једнократним погружавањем, и монтанисте (које овде
називају „фризи (фриги)"), и савелијанце (који се држе мишљења о „синоочевству"), и
све остале јеретике, а овде их има много, no највише оних који дођоше из Галатије, све
те, када желе да буду присаједињени православљу, примамо као незнабошце: првог дана
их чинимо хришћанима, другог дана - оглашенима, трећега дана их заклињемо
трократним дувањем у лице и у уши. Тако оглашене, задржавамо их у храму да
слушају Писмо, а затим крштавамо. Исто тако и манихејце, валентињане, маркионите
и њима сличне јеретике. Несторијевци су дужни да поднесу писмену анатему којом
проклињу своју (некадашњу) јерес и Несторија, Евтихија, Диоскора, Севирија и остале
вође таквих јереси, као и њихове истомишљенике и све горе поменуте јереси. И тек тада
да буду учесници светог причешћа.
96. правило: Који се кроз крштење обукоше у Христа, тиме су обећали да ће
следовати живот Његов (Христов) по телу. Због тога оне, који некаквим
вештачким власима украшавају косу на глави, на штету оних који их гледају и на
тај начин доводе у прелест душе других људи, таквима дајемо очински (родитељски)
лек кроз казну, поучавајући их и упућујући на мудар живот, те да, прекинувши са том
прелешћу, преваром и таштином која из материје потиче, свој ум свагда усмеравају
ка блаженом животу, те да у страху (Божијем) чисто и праведно живе и да се
Богу, колико то могу, својим узорним владањем приближе. Потичемо их на то да се
окрену ка унутрашњем човеку а не спољашњем, да се украшавају врлинама, добрим и
непорочним животом, да у себи више не чувају никакве остатке порочности која потиче
из непријатељске обести. Који поступају супротно овоме правилу, нека буду одлучени.
97. правило: Они који живећи са женом, или на други начин неразумно претварају
света места у обична, и на такав начин бораве у њима, заповедамо да такви морају бити
изгнани чак и из оних места у светим храмовима која су одређена за оглашене. Који се

не буду придржавали овогa, ако су клирици, нека буду низвргнути, а ако су лаици, нека
буду одлучени.
98. правило: Који ради брака узме жену која је обручена (заручена) за другога, а њен
обрученик (заручник) је још жив, такав нека подлегне казни за прељубу.
99. правило: Како смо сазнали, у областима Јерменије дешава се и то да неки, пошто у
светом олтару зготове (скувају, испеку) комаде меса, приносе делове (тог) меса и деле
их (по обичају Јудеја) свештеницима. Због тога, чувајући чистоћу Цркве, наређујемо:
да нико од свештенослужитеља не сме узимати комаде тог меса које приносе поменути
људи, и нека буду задовољни оним што верници приносе. Поменути приноси нека буду
изван храма, а који чине супротно, нека буду одлучени.
100. правило: „Очи твоје нека гледају право" и „више од свега што се чува, чувај
срце своје", - казује нам премудрост (погл. Прич. 4, 23, 25), јер телесна осећања лако
преносе своје утиске у душу. Зато, забрањујемо да се на било који начин цртају слике
(било на даскама или на неком другом материјалу) које маме поглед, развраћају ум и
које распаљују пламен похоте. Који се усуди да чини супротно овом правилу, нека буде
одлучен.
101. правило: Човека, који је створен по образу Божијем, свети апостол назива телом
и храмом Христовим. А како је страдањем Спаситеља човек удостојен да једе и пије
Христа, и тиме се непрекидно преобразује ка вечном животу, и тело и душу освећује кроз
причешћивање светим Тајнама, ради тога онај, ко хоће у време литургије да се причести
пречистим Телом, и да једно са Њим постане, тај човек мора да крстообразно склопи
руке, и да тако приступа, и да прима заједницу благодати. Јер онима који подносе
(приносе) некакве ствари (направе) од злата или неког другог материјала (уместо руку)
да би у то примили Божанствени Дар, и тако желе да се удостоје пречисте заједнице, ми
то од сада не дозвољавамо (да чине) јер уместо да прво и изнад свега поштују Божије,
они предност дају некаквој материји (материјалу) потчињеној рукама човечијим. А који
се затекну да раздају причешће онима који доносе те направе (рукотворине), нека
буду одлучени, као и они који тако желе да приме причешће.
102. правило: Који су од Бога добили власт да везују и разрешују, треба да узму у
обзир особине греха и спремност онога који је погрешио на обраћење (од греха), те
да према томе дају лекове који су потребни за исцељење болести. То је потребно
чинити да се не би, ако се не узме у обзир и једно и друго, болесник лишио спасења.
Потребно је знати да болест греха није идентична, него је различита и многообразна, и
производи многобројне огранке погибељи из којих се зло обилно развија и простире на
далеко, све док се, заузимањем лекара, (то зло) не обузда. Због тога, онај који се
бави духовним лечењем, најпре треба и мора да сазна какво је расположење (стање)
онога ко је згрешио, те да сазна да ли он жели или не жели исцељење, тј. да ли
својим поступцима и даље тежи ка болести и на који начин проводи време свога живота.
Уколико се (грешник) не успротиви и спреман је на исцељење душевне ране узимањем
лекова који су му дати, тада га треба удостојити (по мери) милосрђем. Јер у Бога, и у
онога који се прихватио пастирске службе, сво старање је у томе да се врати
заблудела овца, и да се лек да ономе ко је рањен змијом. Такође мора настојати и у
томе да (оболели) не падне у очајање, нити да се препусти неуредном животу, него он
мора на сваки начин, па и посредством оштрих и тешких средстава, зауставити
страдање, и постарати се да рана зацели, узимајући при томе у обзир плодове покајања,
и мудро упућујући човека призваног ка вишњем просвећењу. Због тога, ми треба да
знамо и једно и друго - и оно што заповеда највиши закон,- и оно што је везано за
обичај. А у погледу оних који не признају узвишеност покајања, потребно је следити
предатом (нам) образу (установи), као што нас учи свети Василије (Велики).

ПРАВИЛА СЕДМОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА, НИКЕЈСКОГ
1. правило: Онима који су примили свештеничко достојанство. ради сведочанства и
руководства служе издата правила, које и ми у радости примамо, и заједно са
богоречитим Давидом хвалимо Господа, говорећи:„На путу сведочанстава Твојих
уживах, као у сваком богатству" (Пс. 118, 14), и: „Заповедио си правду сведочанства
Твоја
и
истину
(Твоју)
веома"
(Пс. 118,138), и:
„Уразуми
ме,
и
живећу"
(Пс. 118,144). Зато, ако нам глас пророка заповеда да кроз све векове чувамо
откривења Божија, и да по њима живимо, јасно је да она морају чврсто и
неразрушиво стајати. Јер, и боговидац Мојсије овако говори: „Нити што додајите
к томе, нити одузмите од тога" (5. Мојс. 12, 32). А божанствени апостол Петар, хвалећи
се њима, казује: „У њих желе и анђели завирити" (1. Петр. 1, 12). Такође и (апостол)
Павле говори: „Али ако вам и ми или анђео с неба проповедајеванђеље
другачије него што вам проповедасмо, анатема да буде!" (Гал. 1, 8). А пошто је то
верно (истинито), и тако нам је завештано (посведочено), радујући се тиме као када
неко пронађе нешто од велике користи, радосно примамо и у целости и
непроменљиво потврђујемо оно шта ј е с а д р ж а н о у б о ж а н с т в е н и м п р а в и л и м а

к о ј а с у и з д а т а о д с в е х в а л н и х Апостола, светих гласника Духа; затим, од шест
светих Сабора, васељенских; затим, и од оних који су се помесно сабирали ради
издавања (доношења) правила, и најпосле, од светих Отаца наших. Јер су сви
они, прос в е ћ е н и ј е д н и м и и с т и м Д у х о м ( С в е т и м ) , у с т а н о в и л и о н о ш т о ј е
о д користи. Због тога, те које су они предали анатеми, анатемишемо и ми; те
које су они свргнули, свргавамо и ми; те које су они одлучили, одлучујемо и ми;
те које су они подвргли епитимији, епитимији подвргавамо и ми. Јер, онај који је
узнет до трећег неба и који је слуш ао неисказане р е ч и , б о ж а н с т в е н и
апостол Павле, јасно нам казује:
„ Н е б у д и т е среброљубиви, будите
задовољни оним што имате" (Јевр. 13, 5).
2. правило: Псалмопевајући Богу, обећавамо: „Тада се нећу постидети, када пазим на
све заповести Твоје" (Пс. 118, 6); тада је за све хришћане спасоносно да чувају
(заповести), а нарочито за оне који су у свештеничком достојанству. Због
тога, наређујемо: да свако ко треба да буде у з в е д е н н а е п и с к о п с к и с т е п е н
( ч и н ) , с в а к а к о м о р а з н а т и ( п о з н а в а т и ) Псалтир, да би на тај начин и читав
свој клир могао упућивати да се из њera (Псалтира) поучава. Према томе, сваки онај
ко треба да буде посвећен за епископа, мора од стране митрополита да буде
марљиво испитан о томе да ли је спреман и способан да пажљиво, а не
површно, чита света правила, свето Јеванђеље, књигу божанственог Апостола, и
читаво божанствено (Свето) Писмо; такође, да ли ћe поступати по заповестима Божјим
и да ли ће учити народ који му је поверен. Суштину наше јерархије састављају
(сачињавају) богопредате речи, тј. истинито познавање (знање) Божанственог
Писма, како је рекао велики Дионисије. Ако се примети да се приликом испитивања
дотични колеба, и да нема сигурност у ономе шта ће учити и како ће поступати, такав
нека се не поставља (рукополаже). Јер кроз пророка Бог рече: „Кад си ти одбацио
знање, и ја ћу тебе одбацити да ми не вршиш службе свештеничке" (Осија 4,6).
3. правило: Сваки избор епископа, свештеника или ђакона, које бива преко
световних власти, нема никакву ваљаност, сходно правилу[53] које каже да ако неки
епископ, уз помоћ световне власти добије цркву, такав семора свргнути и одлучити, као
и они који су били у том неделу. Онај који треба да буде удостојен епископства, тај мора
бити изабран од епископа, као што jе заповеђено од стране Отаца сабраних у Никеји, и
одређено правилом које каже да епископи морају бити постављени од стране
свих епископа који су у епископији; а ако је то немогуће, због неке хитне потребе или
удаљености, нека се саберу барем три епископа на једно место, а они који су одсутни,
нека свој глас дају кроз грамате, и тек тада нека се обави постављење. Утврђење
свега реченог у свакој области припада митрополиту[54].
4. правило: Проповедник истине, божанствени апостол Павле, попут неког правила,
налаже свештеницима у Ефесу, а боље је рећи, целокупном свештенству, следеће:
„Сребра, или злата, или руха, ни од кога не зажељех. Сами знате да потребама мојим и
оних који су са мном били послужише ове руке моје. Све вам показах да се тако ваља
трудити и помагати немоћнима, и опомињати се речи Господа Исуса коју он рече:
Блаженије је давати него примати" (Дела ап. 20, 33-35). Због тога и ми, који смо научени
од њега, наређујемо: да епископ ни на који начин не смишља из огавне похлепе,
начин да дође до добитка, и изговарајући се привидним разлогом некаквих грехова,
тражити злато, или сребро, или било шта друго од епископа који су му потчињени,
или клирика, или монаха. Јер, апостол каже: „Неправедници неће наследити Царства
Божијега" (1. Кор. 6, 9), и: ,Деца нису дужна стицати имања родитељима, него родитељи
деци" (2. Кор. 12,14). А који се затекне да жели да стекне злато или нешто слично, или
због неке своје страсти забрањује црквену службу и одлучује неког од својих клирика,
или затвара свети храм тако да у њему не бива богослужења, и тиме показује своје
безумље и склоност ка стварима безумља (а и сам је такав), биће подвргнут ономе
чему је желео подвргнути друге, „и на теме његово пашће неправда његова"
(Пс. 7,17), као на преступника заповести Божије и апостолских установа. Јер,
и (апостол) Петар заповеда: „Чувајте стадо Божије, које вам је поверено, и надгледајте
га, не принудно, него добровољно, и по Богу, не због нечасног добитка, него од
срца. Нити као да господарите наследством Божијим; него будите углед стаду. И кад
се јави Архипастир, примићете венац славе који не вене" (1. Петр. 5, 2-4).
5. правило: Смртни је грех када неко греши а неће да се поправи. Од овога је још
горе када неки, дрским поступцима, устају на побожност и истину, поштујући више
мамона него послушност Богу, те занемарују Божија правила и установе. У таквима није
Господ Бог док се год не покоре и не освесте се од свога зла. Ради тога они морају на
нарочит начин приступати к Богу, и скрушеним срцем тражити да им греси буду
опроштени, а не да се узносе својим безаконитим поступцима. Јер: „Близу је
Господ скрушених срцем" (Пс. 33., 18). Према томе, они које се хвале да су кроз злато
постављени у службу (црквени чин), и полажу наду у тај рђави обичај, који отуђује
и од Бога и од свештенства, те бесрамним начином и на сав глас, срамотним речима
бешчасте оне који су, Духом Светим, због врлинског живота изабрани и без давања
злата постављени на службу у Цркви, такве, који то чине, најпре треба низвести на

последњи степен њиховог чина, а ако остану упорни, потребно их је исправљати
епитимијама. Затекне ли се неки да је то учинио при самом рукоположењу, нека се са
њим поступи по апостолском правилу које каже да ако неки епископ, или свештеник,
или ђакон новцем задобије поменута достојантва, нека буде свргнут и он, и онај који га
је поставио, и нека се у потпуности одлучи од заједнице, као што је Петар учинио са
Симоном Врачарем[55]. Исто се казује и у другом правилу светих Отаца наших који се
сабраше у Халкидону: ако неки епископ за новац обави рукоположење, и благодат која
се не може продавати, претвори у премет продаје, те за новац постави епископа, или
хорепископа, или свештеника, или ђакона, или било кога другог ко припада клиру, или из
гадне похлепе за добитком, за новац произведе економа, или екдика, или парамонара,
или ма кога другог који је убројан у црквене дужности, па се докаже да је то заиста
учинио, нека се свргне са свога степена; а онај који је постављен на такав начин,
нека нема никакве користи од купљеног рукоположења или постављења, него нека се
сматра као и да нема достојанства или службе коју је купио новцем. Који је био
посредник у тој гнусној и безаконитој трговини, такав ако је клирик, нека се свргне са
свога степена, а ако је лаик или монах, нека буде одлучен од црквене заједнице.
6. правило: Пошто постоји правило које каже да сваке године по два пута треба да буду
у свакој епархији канонска истраживања посредством сабрања епископа, а ради
потешкоћа, и што нису свагда имали оно што им је потребно за пут, свети Оци шестог
Сабора су наредили да свакако и без било каквог изговора, мора једном у години бити
сабор да би се довело у ред оно што је поремећено (нарушено). Исто ово правило
понављамо и ми. А ако се нађе неки чиновник из световне власти који ово забрањује,
нека буде одлучен. Митрополит, који занемари ово, а није спречен никаквом силом или
неопходношћу (послова), или неким другим оправданим разлогом, нека буде подвргнут
епитимији по правилима. И када се сабор сакупи ради канонских и јеванђеоских
предмета, сабрани епископи требају да нарочитим старањем н марљивошћу настоје да
буду сачуване божанствене и животворне заповести Божије. Јер, ко их чува има
велику награду (погл. Пс. 18,12), и: „заповед је светиљка, закон светлости, а прекор и
карање, пут животни" (Прич. 6, 23), и: „Заповест Господња је светла, просветљује очи"
(Пс. 18,9).Митрополит нема право да тражи ништа од онога што епископ понесе са
собом, ни животиње, ни било шта друго, јер ако се докаже да је то учинио, мораће да
врати четвороструко.
7. правило: Божанствени апостол Павле је рекао: „Греси неких људи су јавни и
претходе суду, а код неких се обелодањују касније" (1. Тим. 5, 24). Јер, за гресима који
су раније почињени, следе други греси; исто и нечастивој јереси клеветника на
хришћанство, следе и друга нечашћа. Па као што су изображења часних икона склонили
из цркве, тако су запустили и неке друге обичаје, које је потребно васпоставити, те их
изнова, по писаном и неписаном закону, опуноважити. Због тога, ако су неки свети
храмови посвећени без моштију мученика, наређујемо: да се мошти поставе у храмове
уз обичну молитву. Ако неки од епископа у будуће посвети храм без светих моштију,
нека буде низвргнут, као онај који је поступио супротно црквеном предању.
8. правило: Пошто неки из јудејства, блудећи смислише да се ругају Христу Богу
нашем, те себе представљају као хришћане, а заправо се потајно одричу Христа и
кришом празнују суботу и остале јеврејске обичаје, наређујемо: такви нека се не
примају ни у заједницу, ни на молитву, ни у цркву, него нека јавно, по њиховом
исповедању вере, буду Јевреји. Такође, не треба им децу крштавати, нити им
признавати право да могу к у п о в а т и р о б о в е и л и н е ш т о п о с е д о в а т и . А а к о с е
н е к и о д њ и х с а искреном вером обрати и исповеда (праву) веру од свег срца, пошто
јавно одбаци своје јеврејске обичаје и дела, како би тиме и друге изобличио и извео на
прави пут, таквога треба примати, па крстити и њега и децу његову и утврдити их у
томе да су далеко од јеврејских обичаја. Ако тако не поступи, не треба га примати.
9. правило: Све дечије басне, и безумне глуме (игре), и лажни списи који су издати
против часних икона, морају се предати у константинопољску епископију, да тамо буду
стављени са осталим јеретичким списима. Ако се пронађе неко ко крије такве списе,
ако је епископ, свештеник или ђакон, нека буде свргнут; ако је лаик или монах,
нека буде одлучен од црквене заједнице.
10. правило: Пошто неки клирици, уклањајући се од правила која су на снази,
напуштају своје парохије и одлазе у друге, а то се највише догађа у овом, Богом чуваном
и царском граду, те се удодворавају световним властима и врше богослужења у њиховим
молитвеним домовима, такве клирике, без допуштења њиховог и константинопољског
епископа, не треба примати ни у дом ни у цркву. Ако то неко учини, и остане упоран у
томе, нека буде свргнут. А они, који су уз допуштење вишепоменутих свештеноначалника
учинили то, у том случају клирици не смеју преузимати световне и грађанске послове,
пошто им је божанственим правилом то забрањено чинити. Који се затекне да предузима
такве послове код noменутих велможа, или нека престане са тим, или нека се низвргне.
Боље му је да иде и учи децу и (своје) домаће, читајући им Божанствено Писмо, јер ради
тога је и добио свештенство.

11. правило: Будући да смо дужни чувати сва Божанствена правила, свакако морамо
неповређеним чувати и оно које наређује да у свакој цркви постоје економи. Добро
је ако сваки митрополит постави економа у својој цркви. Уколико га не постави, епископ
Константинопоља, по својој власти, има право да постави економа у поменутој цркви. То
исто могу да учине и митрополити, уколико епископи који су њима подвласни, не буду
хтели да поставе економе у својим црквама. Исто ово потребно је применити и у погледу
манастира.
12. правило: Ако се неки епископ или игуман затекне у томе да добра која
припадају епископији или манастиру предаје у управу световној власти или некој другој
особи, такав поступак нема ваљаност, сходно правилу светих апостола које нам
казује да епископ мора водити бригу о свим црквеним стварима и он нека
управља њима, сећајући се да га надзире Бог. Он себи од тих ствари ништа не сме
присвајати или их поклањати својој родбини јер је то Божије. Уколико му је родбина
сиромашна, нека им помаже као сиротињи, али под тим изговором нека не пропада
оно што је црквено[56]. Ако се позивају на то да та добра (имовина) проузрокује губитке и
да нема никакве користи од ње, ни у ком случају тај иметак не треба продавати
световним властима, него клирицима или земљоделцима. А ако се у томе послуже неким
лукавством, те властелин купи земљу од клирика или земљоделаца, нека у том случају
продаја нема важност и нека све буде враћено епископији или манастиру. Епископ или
игуман који то учини нека буде свргнут: епископ са епископије, а игуман из манастира,
као они који расипају оно шта нису сабрали.
13. правило: Због грехова наших догоди се много несреће у Цркви, тако да су многи
храмови, епископије и манастири опљачкани и од стране неких људи претворени у
обичне домове. С обзиром на то, ако дотични у чијем се поседу то налази, изјаве да
ћe то вратити да би се васпоставило пређашње стање, то је добро и вредно је похвале; а
ако неће, заповедамо да се такви свргну, уколико су у свештеном чину, а ако су монаси
или лаици, нека буду одлучени, јер сви који тако раде већ су осуђени Оцем и Сином и
Духом Светим, и одређени су за место „где црв њихов не умире, и огањ се не гаси"
(Мк. 9, 44), јер се успротивише гласу Господњем који каже: „Не правите од дома Оца
мога, дом трговине!" (Јн. 2,16).
14. правило: Свакоме је познато да мора владати поредак у свештенству, и да свако
тачно пази на свештеничке обавезе јер је то дело Богу угодно. Али, пошто видимо да су
неки још у дечијем узрасту добили место у клиру, а епископ није положио руке на њих,
те да такви на црквеном сабрању читају са амвона и тиме поступају против правила, ми
заповедамо да се такво шта више не чини. Ово нека важи и за монахе. Рукоположење за
чтеца допуштено је да чини сваки игуман али само за свој манастир, ако је сам игуман
био рукоположен од епископа у началство игуманства и наравно, ако је у свештеничком
чину. По древном обичају и хорепископи, са дозволом епископа, могу производити у чин
чтеца.
15. правило: Клирик нека се не назначује за две цркве јер то је својствено за трговину
и гадну похлепу за новцем и страно је црквеном обичају. Чули смо од гласа Господњег
да „нико не може два господара служити; јер или ће једнога мрзити, а другога љубити;
или ћe једнога држати, а другога презирати" (Мт. 6, 24). Ради тога, по речи апостолској,
„сваки нека остане у ономе звању у коме је призван" (1. Кор. 7, 20), и нека једну цркву
пази. Јер, све што бива у црквеним делима из гадне похлепе за добитком, то је
противно Богу. А да се задовољи потребама овога живота, постоје различити послови,
па чињењем тих послова, онај који жели, нека заради оно шта му је потребно за
тело, јер и апостол каже: „Сами знате да потребама мојим и оних који су са мном били
послужише ове руке моје" (Дела ап. 20, 34). И ово нека буде тако у овом, Богом чуваном
граду, а у осталим местима, због недостатка људи, допуштају се изузетци.
16. правило: Било каква раскош и украшавање тела страно је свештеничком чину. Због
тога, епископи или клирици који се украшавају сјајним и раскошним одеждама, морају
се исправити. У колико остану упорни (у тој навици), нека буду подвргнути епитимији.
Исто треба чинити и са онима који употребљавају миришљаве масти (креме). А како је
„корен горчине узрастао и направио немир" (Јевр. 12, 15), тј. јерес хришћанохулитеља
учинила нечистом многе у Цркви, тако да они, који се приклоне к тој јереси не само што
се гнушају икона, него и одбацују сваку побожност, мрзећи на оне који свето и
благочестиво живе, те се на таквима и испуни оно што је написано: „Богопоштовање је
мрско за грешнике" (Сирах 1, 25); зато, они који се затекну да исмевају оне који носе
обично (једноставно) и скромно одело, нека се исправе кроз епитимије. Па и
од најдревнијих времена, сваки је свештени муж (човек) био задовољан обичном и
једноставном одећом, јер, како каже Василије Велики: „Све што се користи не ради
потребе, него ради накита, потпада приговору сујетности" и: „Нити су носили
разнобојну (шарену) одећу од свиле, нити су одећу украшавали јер су чули глас Божји
да који носе меке хаљине по царским су дворовима (погл. Мт. 11,8)".
17. правило: Неки од монаха, желећи да началствују и одбацујући послушност, остављају
своје манастире и настоје да устроје неке своје молитвене домове, немајући потребно за
њихов завршетак. Ако се меко одлучи на такво шта, нека му то забрани помесни

епископ. Уколико тај монах има све што је потребно да оконча градњу, у том случају је
дужан да своју намеру доведе до краја. Ово нека подједнако важи и за лаике и за
клирике.
18. правило: „Не будите на спотицање ни Јудејцима. ни Јелинима" (1. Кор. 10, 32), каже
свети апостол; а живот жена по епископијама или по манастирима јесте повод многим
саблазнима. Због тога, који се затекне да држи робињу или слободну (жену) у
епископији или у манастиру, ради обављања неке службе, такав подлеже епитимији.
Уколико је упоран у томе, нека се свргне. Ако буде да и у домовима изван града
бораве жене, а епископ или игуман мора тамо отићи, тамо никакву службу жена
нека не обавља, него нека се уклони на друго место док епископ не пође натраг, да
не би било некаквих приговора.
19. правило: Порок среброљубља је силно завладао код управитеља Цркве да
неки међу њима, који себе називају побожним људима и женама, заборавивши на
заповест Господњу, силно заблудише и за новац примају у свештенство и монаштво оне
који ту не припадају. Дешава се оно о чему је казивао Василије Велики, тј. да чега је
почетак нечист, да је то непотребно јер се Богу и мамону не може служити (погл. Мт. 6,
24). Који се, дакле, затекне да то чини, ако је епископ, игуман или неко други из
свештеног чина, нека престане са тим или нека се свргне (по 2. npaвилу светог Сабора у
Халкидону). Ако је реч о игуманији, нека се прогна из манастира и нека оде у други
манастир на послушање. Исто нека се учини и са игуманом који нијег у свештеном
чину. Што се тиче онога што родитељи дају деци у име мираза или у погледу
сопствених ствари (које дотични приносе) ради посвећења Богу, наређујемо да то
мора остати у манастиру било да ти људи остају у њему или изађу из манастира, ако
не буде у томе какве кривице од стране настојатеља.
20. правило: Наређујемо да у будуће не бива двојних манастира јер то бива за
многе предмет саблазни и спотицања. Ако неко жели да се заједно са родитељима
(сродницима) одрекне света и крене у монашки живот, тада мушкарци нека иду у мушки,
а жене у женски манастир, јер то је богоугодно. Што се тиче двојних манастира који
су до сада постојали, нека важи Василијево правило, и по њему нека се поступа, тј да
у једном манастиру не смеју живети монаси и монахиње јер заједничко живљење даје
повода прељубочињењу. Монаху нека је забрањено да са монахињом говори насамо а
исто тако и монахињи са монахом. Монах нека не спава у женском манастиру, нити да

монахиња насамо једе са монахом. И када се од стране мушкараца монахињама доносе
ствари потребне за живот, те ствари нека испред врата манастира прима игуманија
заједно са неком од старијих монахиња. Ако се догоди да неко од монаха пожели да види
неку своју рођаку, нека са њом разговара у присуству игуманије, са што мање речи и
кратко, те нека брзо од ње оде.
21. правило: Монах или монахиња не треба да оставља свој манастир и да одлази у
други. Ако се то догоди, треба му указати потребно гостољубље, али их не треба
примати без допуштења њиховог игумана.
22. правило: Све Богу приносити, и не робовати својим жељама велико је дело.
Божанствени апостол каже: „Ако, дакле, једете, ако ли пијете, ако ли што друго чините,
све на славу Божију чините" (1. Кор. 10, 31). И Христос нам је кроз јеванђеље
заповедио да је потребно уништавати и најмањи почетак греха. Јер, не само да се
кажњава прељуба, него и сама помисао на прељубочињење, по речи Његовој: „А ја вам
кажем да сваки који погледа на жену са жељом за њом, већ је учинио прељубу са њом у
срцу своме" (Мт. 5, 28). Из овога се морамо учити и очистити наше помисли јер „све ми је
слободно, али све не користи" (1. Кор. 10, 23), као што нас учи реч апостолска. Сваком
човеку је неопходно да једе, да би живео; и који живе у браку и са децом, и који су у
световном стању, није им ништа прекорно ако заједно једу жене и мушкарци, али да
приносе благодарење Ономе који даје храну. Али не треба јести на неким

позоришним обичајима (играма) или сатанским певањима, и на певањима
са блудничким игранкама на која пада укор пророштва, који овако казује: „Тешко
онима који уз гусле и свирале пију вино, а не гледају на дела Господња и не
помишљају на рад руку Његових" (Ис. 5, 12). Ако међу хришћанима има таквих, нека
се исправе. Ако то не желе, нека се са њима поступи онако како су одредила
канонска правила пре нас. А чији је живот тих и једнообразан, нека као такви који су
дали завет Богу да ће на себе ставити терет монаштва, седе и молчују (посл. Плач
Јер. 3,28). За оне који су изабрали свештенички живот није сасвим упутно да
насамо једу са женама, осим са побожним и богобојажљивим мушкарцима
и женама, како би и та заједничка трпеза била на духовну корист. Ово је потребно
чинити и са сродницима. Ако се догоди да монах или свештеник на пут није понео оно
шта му је потребно, те због тога сврати у гостионицу или нечији дом, у том случају ово
је допуштено јер је на то принуђен потребом.

ПРАВИЛА ПОМЕСНИХ САБОРА
ПРАВИЛА СВЕТОГ, ПОМЕСНОГ АНКИРСКОГ САБОРА
1. правило: О свештеницима који су принели жртву идолима, а који су доцније
обновили ревност ка вери, и то не на неки лукав начин него истински; и који при томе
нису имали нека претходна договарања са жељом да себе прикажу као оне који су били
подвргнути мучењу, установљује се: да не буду лишени части седења, али да немају право
да врше приношење жртве, да немају право проповедања нити чинити било шта
свештеничко.
2. правило: Исто тако, и ђакони који су принели жртву идолима, а затим су поново
показали ревност према вери, нека имају част која им припада али морају престати од
сваке свештене службе, од узношења хлеба и чаше, и од провозглашења мољења
(молитви). Ако се не неки епископ ДА може узети у обзир неке од заслуга тих ђакона,
или смирење њихово у покорности, те према томе пожели да им допусти нешто више
или ако пожели да им одузме, нека му је то у пуној власти.
3. правило: Који су побегли пред прогонитељима али су касније ипак ухваћени,
или издати од својих домаћих, или су на неки други начин лишени иметка или
сy претрпели мучења, или заточени у тамницу, и при том су гласно говорили за себе да
су хришћани чак и када су их мучили, или су им насилно гурали у руке неке од
идолских предмета, или их примора вали да једу од идолских жртава, а они нису
престајали исповедати своју веру у Христа, и своју су тугу због онога шта им се дешава,
испољавали у потпуном смирењу и своме држању, таквима, пошто немају никакве
кривице, не треба спречавати да буду у заједници. А ако им је то неко спречио, због
превелике строгости или због нечијег незнања, нека се одмах приме у заједницу.
Ово се подједнако односи и на клирике и на лаике. При томе је било разматрано и
ово: да ли лаици, који су истом насиљу подвргнути, могу бити примљени у клир? И
установљено је да могу, јер нису у томе имали никакве кривице, ако се установи да
је њихов пређашњи живот био уредан.
4. правило: Који су на силу принуђени да принесу жртву идолима, и поврх тога су пред
идолима учествовали на пиру, а имајући при томе весело лице и имајући на себи свечану
одежду, те без превише устезања седоше на поменутој гозбу, за такве се установљује
да морају годину дана бити међу онима који слушају Писмо, три године међу онима
који припадају, две године са онима који се моле, а затим могу ступити у потпуну
заједницу.
5. правило: А који су кренули одевени у одежду туге, и легоше (седоше) за трпезу са
сузама и плачем, такви, пошто три године буду међу онима који припадају, нека се
приме у заједницу, али без причешћивања светим тајнама. Ако нису јели (на гозбама),
пошто две године проведу са онима који припадају, нека треће године буду примљени у
заједницу али без причешћа, тако да би на крају те (треће) године имали потпуну
заједницу. Али, епископи нека имају право, са обзиром на начин обраћања (палога), да
поступе и човекољубивије (од прописаног), или, ако је потребно, да им продуже време
покајања. Потребно је, такође, испитати и пређашњи живот онога који се каје, његов
живот у току кајања, те према томе и разматрати о човекољубивијем (поступању).
6. правило: Који су само на наговештај о томе да ћe бити мучени, или да ћe им бити
отета имања, или да ћe бити прогнани. устукнули и прихватили да принесу жртву
идолима, и за то своје недело се нису покајали, нити се обратили, а сада, у време сабора
дођоше, те одлучише да се обрате, за такве се установљује: нека буду примљени међу
оне који слушају Писмо све до великог дана Пасхе. После Пасхе нека три године
проведу међу онима који припадају, затим још две године нека буду међу онима који
су у заједници али без причешћа, и тек након што прође време од шест година
покајања, нека буду примљени у заједницу. А ако су неки примљени на покајање пре

овог сабора, нека им се од тог времена рачуна рок од шест година покајања. Наступи ли
каква опасност, и близу су смрти услед болести или нечега другог, тада нека се приме,
али са условом[57].
7. правило: Који су учествовали на незнабожачком празнику, на месту које припада
незнабошцима, али су донели своје јело и своје седиште, за такве је установљено да
буду примљени у заједницу након двогодишњег боравка са онима који припадају. Да ли
ћe моћи одмах да буду причешћени светим тајнама, зависи од мишљења епископа,
јер је његово да испита какав је живот свакога (од епархијана).
8. правило: Који су силом били принуђени да два или три пута принесу жртве идолима,
нека четири године буду са онима који припадају, две године нека буду у заједници
молитве без причешћа, а тек седме године нека се приме у потпуну заједницу.
9. правило: А који не само да су се одметнули, него су и устали на браћу и
принуђивали их на одступништво, или су били виновници такве присиле, такви нека
три године буду међу онима који слушају Писмо, затим нека шест година буду међу
онима који припадају, затим једну годину нека буду у заједници (без причешћа), тако
да се наврши (укупно) десет година пре него буду удостојени светих тајни. Потребно
је, такође, да сво то време буде надгледан њихов начин живљења.
10. правило: Ђакони када у време самог постављења изјаве и кажу да имају
потребу да се ожене и не могу бити ван брака, пак се касније ожене, нека остану у
својој служби јер им је то било допуштено од епископа. Али који су у време
рукоположења рекли да ће бити изван брака, а касније се ипак оженише, такви
имају да престану сa ђаконском службом[58].
11. правило: Девојке које су биле заручене (обручене), а касније су отете, оне морају
бити враћене својим заручницима, чак и ако су претрпеле насиље од отмичара.
12. правило: Они који су пре крштења принели жртву идолима, па су касније
крштени, могу бити узведени у свештени чин као омивени од грехова.
13. правило: Не приличи хорепископима постављати свештенике или ђаконе, као ни
епископима других епископија по туђим градовима, без допуштења надлежног епископа
које је потврђено кроз грамату.
14. правило: Онима који су у клиру, свештеницима или ђаконима, који се уздржавају
од меса, морају га окусити, а затим, ако желе, могу га се уздржавати. Ако ли то неће,
тако да не желе јести ни поврће које је зготовљено уз месо, и не покоре се овом
правилу, нека буду низложени са свог чина.
15. правило: Од онога што припада цркви, ако су свештеници нешто продали када није
било епископа, црква има право да то тражи назад. Епископ нека просуди да ли треба
повратити продато за (одређену) цену или не јер чecтoсе дешава да је приход од
продатог донео много више него што је била цена.
16. правило: Који су са животињом чинили блуд или га и даље чине, ако су пали у тај
грех пре него су навршили двадесест година, нека петнаест година проведу са онима
који припадају, да би добили заједницу у молитвама. Затим, нека пет година буду у
тој заједници, па тек онда нека приступају причешћу. Такође је потребно да се прати
какав је њихов живот онда када су са онима који припадају, и гледајући на то, нека
буду удостојени човекољубља. Они који су већ дуже времена у том греху, нека се дуго
(времена) налазе са онима који припадају. А који су прешли поменути узраст (од двадесет
година), и имају жену, те су упали у такав грех, такви нека двадесет и пет година буду
међу онима који припадају, да би задобили заједницу оних који се моле. Затим, нека пет
година буду у заједничким молитвама, да би (након тога) били удостојени
причешћа. Ако су неки, имајући жену и навршивши више од педесет година живота, пали
у тај грех, такви нека се удостоје причешћа тек приликом самрти.
17. правило: Скотоложници и прокажени (губом), или који су друге огубавили, за такве
свети Сабор заповеда да се моле са онима који су под налетима буре (ветра)[59].
18. правило: Који су постављени за епископе, а у епархији за коју су постављени, нису
примљени, ако такви науме да насрну на друге епархије и чине насиље против законито
постављених епископа, и дижу буну против њих, такви морају бити одлучени од
црквене заједнице. Ако такви желе да остану међу свештеницима тамо где су и сами
раније били свештеници, нека им се то не ускраћује. Али ако буду започели смутње
против тамо постављених епископа, нека буду лишени свештеничке части и нека
буду разрешени.
19. правило: Они који су дали завет девствености, па су га нарушили, нека буду под
епитимијом за другобрачне. Такође смо забранили да се девојке (дјеве) сједињују у
живот са некима, макар и као са браћом.
20. правило: Ако је нечија жена учинила прељубу, или ако је неки (мушкарац) учинио
прељубу, такви нека у времену од седам година прођу све степене који их воде до
потпуне заједнице.
21. правило: Женама које су затруднеле у прељубочињењу, па убијају дете у својој
утроби, или се баве справљањем нечега што изазива убијање детета док је у утроби
мајке, пређашњом наредбом је одлучено да будунепричешћене све до краја живота.

Тако нека се и поступа. Из снисходљивости, ми смо (такође) одредили да такве жене
проведу време десетогодшњег покајања, по установљеним степенима.
22. правило: Виновници у вољним (намерним) убиствима нека буду међу онима који
припадају, и нека се тек на крају живота удостоје потпуне заједнице.
23. правило: Раније правило налаже да виновници у невољним (ненамерним)
убиствима, у времену од седам година, пролазећи кроз установљене степене, буду изван
потпуне заједнице. Нова одредба казује да проведу пет година у покајању.
24. правило: Гатари и следбеници незнабожачких обичаја, или они који у своје домове
доводе неке људе да би им гатали или ради „очишћења", нека буду подвргнути правило
петогодишњег покајања, по степенима који су установљени: три године нека су са онима
који припадају и две године са онима који се моле али без причешћивања.
25. правило: Ако је неки верио (обручио) неку девојку, а касније завео и њену сестру,
тако да је ова остала трудна, а потом се оженио вереницом, због чега се њена сестра
удавила (извршила самоубиство), наређујемо: да сви виновници овога недела у
времену од десет година и по одређеним степенима покајања, не могу стајати међу
верницима на молитви.

ПРАВИЛА СВЕТОГ, ПОМЕСНОГ НЕОКЕСАРИЈСКОГ САБОРА
1. правило: Свештеник који се ожени, нека буде низвргнут са свог чина. Ако учини
блуд или прељубу, нека буде сасвим изгнан из црквене заједнице и низведен међу оне
који се кају.
2. правило: Жена која се уда за два брата нека буде одлучена од црквене заједнице све
до смрти. Уколико када је близу смрти, обећа да ћe (ако оздрави) прекинути поменути
брак нека јој човекољубиво буде допуштено покајање. Ако умре жена или муж из таквога
брака, ономе ко je остао (жив) биће тешко покајање.
3. правило: Време покајања које је одређено за оне који упадају у многобрачје, већ је
познато; али њихово обраћење и њихова вера, могу да скрате одређено време.
4. правило: Ако неко, пожелевши жену, реши да ступи у полне односе са њом, а та
му се намера не оствари, види се да је благодаћу избављен.
5. правило: Оглашени, који је ушао у цркву и стоји међу оглашенима, и изобличене је
неким грехом, ако је био међу онима који клече, нека буде низведен у ред оних који
слушају Писмо, тек пошто напусти свој грех. Уколико згреши и када је међу онима који
слушају, нека буде изгнан из Цркве.
6. правило: Жену која је трудна потребно је просветити крштењем када она пожели јер
која рађа нема никакву заједницу са рођеним, пошто свако за себе има да покаже вољу
за исповедањем (вере).
7. правило: Свештеник нека не буде на свадби другобрачних пошто другобрачни
има потребу за покајањем. И какав би био свештеник који, кроз учешће на свадби,
одобрава такав поступак?
8. правило: Ако жена неког лаика чини прељубу, и јавно у томе буде изобличена,
тај лаик не може бити примљен у служење Цркве. Ако после рукоположења мужа падне
у прељубу, он је дужан да се разведе од ње. Ако то не жели, тада не може да обавља
службу која му је поверена.
9. правило: Свештеник који је телесно сагрешио пре него што је рукоположен, и
исповеди свој грех, нека не свештенодејствује, али нека му остану остала преимућства
ради других добродетељи. Јер, како многи казују, остали греси разрешавају и
рукоположењем. Ако он то сам не исповеди, а не може бити јавно изобличен, нека сам
просуди како да поступи.
10. правило: Такође и ђакон, ако се затекне у том греху, нека буде низведен у чин
обичног служитеља Цркве.
11. правило: Свештеника не постављати пре тридесете године, макар да је по свему
достојан, него нека се сачека. Јер, и Господ Исус Христос, крстио се у тридесетој години
и тада је почео поучавати (народ).

12. правило: Ако је неко током болести био просвећен крштењем, тај не може
бити постављен у свешенички чин, јер његова вера није добровољна већ из нужде.
Зато, само после мноштва показаних добродетељи и вере, и ако је мањак људи, такав
може бити примљен.
13. правило: Сеоски свештеници у градској цркви не могу свештенодејствовати у
присуству епископа или свештеника из града; такође, они не могу давати ни хлеб, ни
чашу (путир) у време молитве. Уколико су они одсутни, а сеоски (свештеник) једини
позван ради молитве, нека тада даје (хлеб и чашу).
14. правило: Хорепископи, који су постављени по примеру седамдесеторице апостола,
као саслужитељи епископа, могу свештенодејствовати и у градској цркви, имајући ту част
ради бриге (старања) о сиротињи.
15. правило: По првобитном правило, потребно је да буде седам ђакона, ако је и веома
велики град. О седморици који су изабрани, уверићеш се из књиге Дела апостолска.

ПРАВИЛА СВЕТОГ, ПОМЕСНОГ ГАНГРИЈСКОГ (ГАНГРИСКОГ) САБОРА
1. правило: Ако неко пориче (куди) брак, те се гнуша верне и благочестиве жене
која живи заједно са својим мужем или јој казује да неће бити удостојена Царства
(Божијег), такав нека буде под клетвом.
2. правило: Ако неко од оних који су побожни и верни, осуђује онога који једе
месо (осим оних који једу крв, месо од жртава и удављених животиња) а тај је такође
побожан и благочестив, и казује му да нема наде за његово спасење, нека буде под
клетвом.
3. правило: Ако неко наговара роба, да под изговором благочестивости, презире свога
господара, да избегава служење, те да се не односи са усрдношћу и поштовањем
према господару, такав нека буде под клетвом.
4. правило: Ако неко казује (тврди) о свештенику који је ступио у брак, да такав није
достојан да причешћује када служи литургију, такав нека буде под клетвом.
5. правило: Ако неко учи друге да пренебрегавају дом Господњи и сабрања која бивају
у њему (цркви), такав нека буде под клетвом.
6. правило: Ако неко жели да изван цркве чини некаква своја црквена сабрања, а
истовремено презире она у цркви, а ту нема свештеника који је по вољи епископа, такав
нека буде под клетвом.
7. правило: Ако неко жели да приносе од плодова прима или раздаје ван цркве, без
воље (допуштења) епископа или онога коме је то поверено, такав нека буде под клетвом.
8. правило: Ако неко даје или прима приносе од плодова мимо епископа или онога кога
је он поставио, нека је под клетвом и онај који даје, и онај који прима.
9. правило: Ако је неко у девствености или се уздржава, удаљујући се од брака и
гнушајући га се, а то чини не ради добра и светиње, тај нека буде под клетвом.
10. правило: Ако се неко од оних који су се прихватили девствености ради Господа,
горди над онима који су у браку, тај нека буде под клетвом.
11. правило: Ако неко презире оне који чине вечере љубави из вере и који
сазивају браћу у част Господа, и не желе имати заједницу са позванима сматрајући да је
све то ништавно, тај нека буде под клетвом.
12. правило: Ако неко од мужева, ради тобожњег подвижништва, носи грубу горњу
одежду, и ради тога (тобож) добија праведност, те осуђује оне који побожно носе одећу
од свиле и користе обичну и свакодневну одећу, тај нека буде под клетвом.
13. правило: Ако нека жена, ради тобожњег подвижништва, промени одећу, и
уместо обичне женске одеће, облачи се у мушку, таква нека буде под клетвом.
14. правило: Ако нека жена остави мужа, и пожели да оде, гнушајући се брака, таква
нека буде под клетвом.

15. правило: Ако неко остави своју децу и не храни их, и не приводи их, колико може,
ка побожном животу, него их, под изговором отшелништва, запоставља, тај нека буде
под клетвом.
16. правило: Ако нека деца, под изговором благочешћа, остављају своје родитеље
(нарочито ако су верујући), и не дају потребну бригу родитељима, такви нека буду под
клетвом. Уосталом, више од свега нека чувају правоверје.
17. правило: Ако нека жена, ради тобожњег подвижништва, ошиша (одсече) косу коју
јој је Бог дао ради напомене о подчињености, таква, као нарушитељ заповести о
подчињености, нека буде под клетвом.
18. правило: Ако неко, ради тобожњег подвижништва, пости недељом,
19. правило: Ако се неко од подвижника, без телесне нужде, узноси и разрешава од
постова који су предати на опште чување свих који су у Цркви, а при томе је при пуној
свести, тај нека је под клетвом.
20. правило: Ако неко, дошавши у надмено (гордо) расположење, и гнуша се сабрања у
част мученика и служби које се врше у њихов спомен, тај нека је под клетвом.
21. правило: И ово ми прописујемо, не да поставимо преграде онима који намеравају да
по Светом Писму буду у подвижништву и у Цркви Божијој, него за оне који под
изговором врлине, само се поводе за својом гордошћу и узносе се над онима који
живе једноставним животом, те насупрот Светом Писму и црквеним правилима, уводе
некакве новотарије. Према томе, ми поштујемо девственост са смиреном
усамљеношћу; поштујемо и уздржање када је она очувана у благочешћу; поштујемо
и смирено отшелништво од света, као и живот у браку; поштујемо и богатсво које је
праведно и добротворно; похваљујемо једноставност и умереност у одевању, које без
непотребних украса служи да покрије тело; али, осуђујемо када се при одевању жуди за
раскоши. Такође одајемо поштовање домовима Божјим и сматрамо за света и корисна
сабрања која бивају у црквама, не ограничавајући благочешће само на те домове, него
поштујемо и свако друго место саздано у име Божије. Уважавамо и заједничку службу
која бива у храму ради заједничког добра, и похваљујемо велика доброчињења браће,
која бивају по предању, ради користи сиротиње. И да кажемо у најкраћем: желимо да
у Цркви буде сачувано све што је предато Светим Писмом и апостолским предањем.

ПРАВИЛА СВЕТОГ, ПОМЕСНОГ А Н Т И О Х И Ј С К О Г С А Б О Р А
1. правило: Сви који се усуде повредити наредбе великог и светог Сабора, који је био у
Никеји, у присуству благочестивога и Богу омиљеног цара Константина, о светом
празнику спаситељне Пасхе, морају бити одлучени од заједничарења (општења) и
искључени из Цркве, ако наставе да својевољно устају против онога што је по добру
установљено. И ово овде, речено је и у погледу лаика. А ако се међу предстојатељима
Цркве неки од епископа, свештеника или ђакона нађу да после овога што је
одлучено, ради саблазни (узмућења) народа и узнемиравања Цркве, поступају по своме
и празнују Пасху заједно са Јудејима, такве свети сабор већ сада сматра за издвојене из
Цркве, јер не само да су себе увели у грех, него су били узрок томе да и многи други
уђу у грех, те да се покваре и да се изопаче. Свети Сабор такве разрешује од
свештенослужења, и не само њих, него и оне, који после њиховог свргнућа, буду у
заједници са њима. Свргнути морају бити лишени и спољашње части коју су они имали,
по светом правилу и свештенству Божијем.
2. правило: Сви они који долазе у цркву и слушају Свето Писмо, али који не желе да
заједно са народом учествују у молитву, или се склањају од светог причешћа ради
неких својих разлога, такви нека буду одлучени из Цркве све док се не исповеде,
принесу плодове покајања и затраже опроштај. Тек тада могу бити причешћени. Нека
не буде дозвољено да се има заједница са онима који су одлучени од ње (заједнице),
нити одлазити у куће и молити се са онима који су изван црквене заједнице. Који су
страни за сабрање једне цркве нека не буду примани на сабрања друге. Ако неко од
епископа, свештеника, ђакона или неко други из клира има заједницу са онима који су
одлучени, нека и сам буде изван црквене заједнице као онај који ствара неред у
црквеном поретку.
3. правило: Ако неки свештеник, или ђакон, или неко други из свештеничког реда,
остави своју парохију и пође у другу, а затим се у потпуности пресели, такав више не
сме да свештенодесјтвује, тим пре ако га његов епископ позива и настоји да га врати у
његову парохију, а он се томе не повинује. Ако остане упоран у том незакоњу, треба га
сасвим лишити свештенослужитељства, без могућности поновног постављења у
пређашњи чин. Ако неки други епископ прими клирика који је свргнут због овог
разлога, тада и он (епископ) подлеже епитимији (издатој) од општег сабора јер нарушава
црквене законе.
4. правило: Ако је неки епископ сабором низвргнут са чина, или свештеник, или ђакон
од стране свог епископа, па се дрзне да обавља неку свештену службу коју је раније
обављао као епископ, свештеник или ђакон, такав не само да више не може гајити наду
да ћe на другом сабору бити узведен у ранији чин, или да се може бранити, него

ћe заједно са њиме бити одлучени (из Цркве) и они који буду имали заједницу са њима, а
нарочито ако буду знали за осуду против поменутих лица, па се и поред тога усуде да имају
заједницу са њима.
5. правило: Ако се неки свештеник или ђакон, презревши свога епископа, одвоји
од Цркве, и почне да ствара неко своје сабрање и постави жртвеник, и противи се
епископу када га овај позове, и неће да му се повинује када га позове и први и други
пут, такав нека у потпуности буде свргнут из свог чина, те не може обављати никакво
служење нити може уживати пређашњу част. Ако остане упоран у узмућивању Цркве и
устајао
против
ње,
као
изазивача
метежа,
нека
буде
укроћен
спољашњом (световном) влашћу.
6. правило: Који је одлучен од свог епископа, не може бити примљен од других епископа,
ако га најпре није поново примио његов епископ или ако се није пред сабором епископа
оправдао и све уверио о својој невиности, те због тога од сабора добио другачију одлуку.
Ово нека важи и за лаике, и за свештенике, и за ђаконе и за све који припадају клиру.
7. правило: Никога од странаца не треба примати без „грамата мира".
8. правило: Сеоски свештеници не могу издавати канонске посланице (листове), него
оближњим епископима могу слати само обичне дописе. Хорепископи који су без порока,
могу издавати „грамате мира"[60].
9. правило: У свакој епархији епископи треба да знају епископа који началствује у
митрополији, и који води старање о својој епархији јер се у митрополију стичу многи
ради послова. И због тога се наређује, сходно древном правилу наших Отаца (које увек
важи), да поменути предстојник митроплије мора имати првенство и у части, као да ни
други епископи ништа важније без њега не могу предузимати, осим онога шта се
тиче њихове области и села која су у њима. Сваки епископ има власт над својом
облашћу, и са њом мора управљати са нарочитом пажњом, и марљиво се старати о свим
местима која зависе од његовог града, дакле и свештенике и ђаконе рукополагати, и
свако друго дело чинити веома промишљено. А изван овога он не може предузимати без
епископа митрополије, а такође и без сагласја осталих епископа.
10. правило: Свети Сабор је добро расудио да епископи у малим градовима или
селима, или тако звани хорепископи, премда су рукоположени као епископи, ипак морају
знати своје границе и управљати Црквама које су њима подчињене и старати се о истим,
постављајући чтеце, ипођаконе и заклињаче, к задовољпти се тиме што могу да
их постављају. Свештеника или ђакона нека се не усуде постављати без епископа
града коме је хорепископ и његов округ подчињен. Ако се неко дрзне да преступи ову
наредбу, нека буде лишен оне части коју има. Хорепископа нека поставља епископ града
коме је подчињен његов округ.
11. правило: Ако се неки епископ, или свештеник, или неко ко припада клиру усуди да
пође к цару без дозволе и грамате епископа области, а нарочито епископа
митрополије, такав мора бити искључен и лишен не само заједнице, него и
достојанства које ужива јер се усудио, супротно црквеним правилима, да досађује
богољубљеном цару нашем. Ако неко има неопходну потребу да дође к цару, то може
учинити само са знањем идопуштењем епископа митрополије и осталих епископа те
области, и нека крене на пут носећи њихове грамате.
12. правило: Ако је неки свештеник, или ђакон био свргнут из чина од стране свог
епископа, или је неки епископ био свргнут од стране сабора, те се дрзне да досађује
цару, а требао је да се обрати пред сабором епископа и пред њима изнети оно за
шта сматра да је истина, те да се подчини њиховом суду, ако такав пренебрегне ове
(епископе), и узнемири цара, нека такав не добије никакав опроштај, да не буде
места његовој заштити и нека нема наде за поновно востановљење.
13. правило: Ни један епископ нека се не усуди да прелази из једне епархије у другу
ради постављања (неког од клирика), па ни онда када поред себе има и других
епископа, осим ако није позван митрополитовом граматом и епископима који су са њим,
а у чију област треба да дође. Уколико није позван ни од кога, те против правила
дође да некога постави (рукоположи) и да га постави да управља црквеним делима,
нека то шта учини нема никакве вредности, и нека се подвргне заслуженој казни кроз
низвргнуће са чина, онако како је од сабора одлучено.
14. правило: Ако неки епископ треба да буде осуђен због неких прекршаја, а
деси се да су у епархији различита мишљења о њему, тако да једни сматрају да је он
невин, а други да је крив, да би се прекратиласвака сумња, свети Сабор је
установио да епископ митрополије позове из оближњих области још неколико епископа
који ћe се упознати са свим потребним, те разрешити о томе, и да би затим, сви заједно
утврдили оно како треба да буде.
15. правило: Ако је неки епископ оптужен због неких прекршаја, и од свих
епархијских епископа осуђен, па сви сагласно донесу једну оптужбу против њега, такав
не може тражити суд од других епископа, него мора остати једногласна одлука
епархијских епископа.
16. правило: Ако један епископ, који нема своју цркву, пође у другу у којој је
епископски престо упражњен, и присвоји га без дозволе (потпуног, целокупног)

сабора, такав епископ нека буде свргнут, без обзира на то ако је и изабран од стране
читавог народа који је себи присвојио. Потпун избор је онај на коме, уз остале,
присуствује и митрополит.
17. правило: Ако један епископ, који је рукоположен за епископа, и буде одређен
да началствује над људима, неће да прихвати службу, нити пристаје да пође у цркву
која му је поверена, такав нека буде одлучен одцрквене заједнице све док се не
прихвати поверене му службе или док целокупни епархијски сабор не донесе одлуку о
њему.
18. правило: Ако један епископ, пошто је постављен, не пође у област за коју је
постављен, и то не по својој кривици него или због народа који неће да га прими, или
због неког другог разлога (који од њега не потичу), такав нека ужива и част и служење
епископа, али нека се не меша у дела оне цркве где се тада налази, а примиће као
одлуку само оно шта целокупни епархијски сабор одлучи о њему.
19. правило: Епископ нека се не поставља без сабора и присуства митрополита (те)
области. А када је присутан митрополит, најбоље је да са њиме заједно буду и сви остали
служитељи те области, које митрополит треба да позове нарочитом посланицом.
Најбоље је ако се сви сакупе, а ако је то тешко изводљиво, свакако нека буде присутна
већина њих, или нека путем грамата изјаве своју сагласност те на тај начин, или
самим присуством или сагласношћу већине, нека се дотични (епископ) постави. Поступи
ли се другачије него што је сада установљено, нека такав поступак буде безвредан.
Али, ако је дотични постављен на канонски начин, а неки се томе успротиве ради
своје жеље за инатом, тада нека одлучи глас већине.
20. правило: Ради црквених потреба и да би се решила спорна питања, као правилно
одлучено је да се у свакој епархији по два пута током године сакупе епископи: по први
пут после треће седмице након празника Пасхе, како би се четврте недеље Педесетнице
сабор окончао, и о томе ће митрополит напоменути епархијским епископима. Други пут
сабор се састаје од петнаестог дана месеца октобра, који је десетог дана
месеца ипервертеја[61]. На ове саборе нека дођу свештеници и ђакони, и сви који себе
сматрају увређеним, и очекују суд сабора. Али, никоме није допуштено да самовољно
сазива саборе без оних епископа којима су поверене митрополије.
21. правило: Епископ не треба да се премешта из једне области у другу, било по
самовољи, било да га на то присиљава народ, било да ra принуђују епископи, него мора
остати при цркви за коју је од почетка Богом изабран. Он ту цркву не сме остављати,
сходно раније установљеном правилу о томе.
22. правило: Епископ не сме одлазити у други град (који није њему подчињен), нити у
област која му не припада ради рукоположења или да поставља свештенике или
ђаконе у местима која су под управом другогепископа, осим ако је за то добио
допуштење од стране епископа коме та подручја припадају. Који се усуде да прекрше
ово, рукоположење које су учинили неће бити признато, а он нека понесе епитимију од
сабора.
23. правило: Епископ не сме да уместо себе поставља другога за прејемника, без
обзира на то што је можда пред крајем живота. Ако се догоди нешто овако, тај
поступак нека буде без важности. Потребно је са се очува црквено правило које је
установило да се епископ никако другачије не поставља, него од стране сабора и по
суду епископа који имају власт да након смрти једног, просуде о свему и одреде онога
који ћe доћи на место умрлог епископа.
24. правило: Добро је да се црквено чува најмарљивије и веома савесно јер је то оно
шта припада Цркви и Богу, који све види и свима суди. Потребно је да се тиме управља
под надзором и влашћу епископа коме је поверен сав народ и душе оних који се
сабирају у цркви. Нека се, зато, тачно знају ствари које припадају цркви и нека су
оне познате свештеницима и ђаконима, који су око епископа, како би и они знали
шта је власништво (својина) цркве, и нека ништа од њих не буде скривено. Ако се
догоди да се епископ упокоји, а црквене су ствари добро познате свештеницима и
ђаконима, ништа се од тих ствари неће изгубити или пропасти, и иметак епископа
неће бити повређен под изговором црквених ствари јер је и пред Богом, и пред
људима, добро и угодно да иметак епископа остане онима којима он одреди, а цркви
нека буду сачуване њене ствари, како не би била оштећена ни она, нити би под
изговором цркве свога иметка био лишен епископ или они којима припада тај иметак
након епископове смрти и након парнице, и да се све не би подвргло злом гласу.
25. правило: Епископ нека има власт над црквеним стварима, и нека њима управља на
корист (народа) са сваком побожношћу и страхом Божјим. И ако треба, нека и сам
узима на неопходне потребе за себе и за браћу странце који му долазе, да ни у чему
не трпе оскудицу, сходно речима апостола: „А кад имамо храну и одећу, будимо овим
задовољни" (1. Тим. 6, 8). Ако епископ тиме није задовољан, и употреби те ствари за
своје домаће потребе, и приходима црквеним или плодовима са црквених не буде
руковао уз знање свештеника или ђакона, него власт над тиме преда својој родбини,
браћи или синовима, тако да услед тога црквени иметак буде оскрнављен у тајности,
такав епископ мора да одговара пред сабором епископа. Ако се иначе пронесе (глас) да

епископ, свештеници који су са њиме, употребљавају на своју корист оно шта
припада Цркви, било од поља или од неког другог поседа, тако да сиротиња остане без
помоћи, и прекор и зао глас падне на црквену управу, такви нека по одлуци светог
Сабора добију казну која ће их исправити.

ПРАВИЛА СВЕТОГ, ПОМЕСКОГ Л А О Д И К И Ј С К О Г С А Б О Р А
1. правило: Слободно је и по закону да они који су ступили у други брак, а нису кришом
узели жену, након што прође неко (краће) време, и после подвига поста и молитве, по
снисхођењу нека буду у заједници.
2. правило: Који падају у различите грехове а истрајни су у молитви, исповедању и
покајању, и који се потпуно одврате од злих дела, пошто им је према тежини греха било
назначено време покајања, ради милосрђа иблагости Божије, нека се уводе у заједницу.
3. правило: Оне који су недавно крштени, не приличи их постављати у свештенички
чин.
4. правило: Они који су посвећени не могу давати (новац) на камату, узимати лихву и
тзв. „имолије"[62].
5. правило: Избору у црквене степене не могу присуствовати они из разреда који
слушају (Свето Писмо).
6. правило: Јеретицима који су упорни у својој јереси не треба допуштати да улазе у
дом Божји.
7. правило: Који се обраћају из јереси, тј. новатијани, фотинијани, тетратиди, сматрали
се они као оглашени или као верни, не могу бити примљени пре него што анатемишу
сваку јерес, а нарочито ону у којој су били. И тек када науче Символ вере, нека буду
помазани светим миром и нека буду удостојени причешћа.
8. правило: Који се обраћају из јереси тзв. „фрига" [63], без обзира на то што су се
неки од њих налазили у неком, њиховом клиру, и називани су угледним именима, морају
са великом усрдношћу да прођу степен оглашених и тек након тога да буду крштени
од стране епископа или свештеника Цркве.
9. правило: Не треба допустити да они који припадају Цркви ради молитве или ради
исцељења одлазе на гробља јеретика или на њихова тзв. „мученичка места". Који то
чине, ако су верни, треба да одређено време буду изван црквене заједнице. Ако се
покају и исповеде да су погрешили, нека се приме у заједницу.
10. правило: Који припадају Цркви не требају без разлога своју децу сједињавати
браком са онима који су у јереси.
11. правило: У цркве не треба постављати тзв. презвитере (старице) или предстојнице.
12. правило: Епископи, по суду митрополита и околних епископа, постављају се на
црквено началство, и то тек пошто су дотични дуже времена испитивани у вери и
животу који треба да буде саобразан правој речи.
13. правило: Нека збору (маси) народа не буде допуштено да учествује при избору оних
који треба да се произведу у свештенство.
14. правило: У празник Пасхе не треба слати свете тајне у друге парохије у виду
благослова.
15. правило: Осим појаца, који су у клиру, на амвону нека не стоји и нека не пева из
књига било ко други из цркве[64].
16. правило: Суботом, уз друга читања (из Светог Писма), нека се чита и Јеванђеље.
17. правило: На црквеним сабрањима не треба сједињавати псалме (проузносити
их један за другим), него између два псалма нека буде читање.
18. правило: Једно и исто служење молитве треба да буде свагда и на деветом часу и на
вечерњи[65].
19. правило: После проповеди епископа морају се најпре засебно читати молитве за
оглашене, а када оглашени изађу, нека буду молитве за оне који се кају; када и ови,
када се положе руке на њих, изађу, тада нека сечитају три молитве верних: једну (тј.
прву), потребно је тајно читати, а другу и трећу на глас. После тога нека се даје мир.
И пошто свештеници дajy мир епископу, лаици нека то исто међу собом учине, и тако
нека се врши свето приношење. И само онима који су освећени допуштено је улазити у
олтар, и тамо се причешћивати.
20. правило: Ђакону не приличи да седи у присуству свештеника, него може да седне
ако му то свештеник заповеди. Попут ђакона, исто нека буде и са ипођаконима и
осталим клирицима.
21. правило: Ипођакони не могу бити на местима ђакона, и дотицати се свештених
сасуда.
22. правило: Нижи црквени служитељи не могу носити орар, нити остављати (своја
места уз) двери.
23. правило: Чтеци или појци не могу носити орар, и тако читати или појати.
24. правило: Освећене особе, од свештеника до ђакона, као и сви из црквеног
чина (чак) до ипођакона, или чтеца, или појаца, или заклињача, или вратара, или оних из
монашког чина, не смеју улазити у крчме.

25. правило: Ипођакон нека не раздаје хлеб или нека не благосиља чашу.
26. правило: Који нису произведени од епископа, не могу заклињати ни у црквама ни у
домовима.
27. правило: Онима који су освећени. ни клирицима, ни лаицима, не приличи ако су
позвани на вечере љубави, да са ње нешто односе јер се тиме врши нарушавање
црквеног чина.
28. правило: У храмовима Господњим или у црквама не приличи обављати вечере
љубави, и у дому Божијем јести и правити лежишта (преноћишта).
29. правило: Хришћани не смеју следовати за јудејским обичајима, и празновати суботу,
него им треба да и у тај дан раде. Превасходно, као хришћани и како могу, нека поштују
дан Господњи (недељу). А који се затекну да следе јудејске обичаје, нека буду анатема
од Христа.
30. правило: Не приличи да освећено лице, ни клирику, ни монаху, да се заједно купа
са женама. Исто не приличи ни једном хришћанину или лаику јер ово је веома честа
осуда од стране незнабожаца.
31. правило: Не приличи са било којим јеретиком склапати брак, или јеретицима давати
(у брак) синове и кћери, него их треба узимати од њих, ако обећају да ће постати
хришћани.
32. правило: Од јеретика не треба узимати благослове, јер њихови благослови нису
ништа друго него бесмислице.
33. правило: Са јеретицима или расколницима не треба се молити.
34. правило: Нико од хришћана нека не напушта мученике Христове и нека се не
обраћа лажним мученицима, тј. онима који су међу јеретицима или који су били јеретици.
Зато, они који то чине нека буду под клетвом.
35. правило: Хришћанима не приличи остављати цркву Божију и (од Ње) одлазити;
такође не приличи призивати анђеле и чинити сабрања. Ово је забрањено. Према томе,
који се затекне да је у таквом тајном идолослужењу, зато што је напустио Господа нашег
Исуса Христа, нека буде анатема јер је приступио идолослужењу[66].
36. правило: Не приличи освећеним или црквеним служитељима да буду волшебници,
или врачари, или они који се баве нумерологијом, или астролози, или чинити тзв.
амајлије (талисмане) који су заправо окови Душе. Они који то носе (амајлије), ми смо
заповедили да буду извргнути из Цркве.
37. правило: Не приличи примати празничне дарове које шаљу Јевреји или јеретици,
нити заједно са њима празновати празнике.
38. правило: Не приличи узимати јеврејске пресне хлебове или се причешћивати
њиховим нечашћем.
39. правило: Не приличи празновати са незнабошцима и заједничарити са њима у
њиховом безбожју.
40. правило: Епископи, када су позвани на сабор, то не смеју избегавати него морају
поћи да би уразумили друге или се сами уразумили, ради благоустројења Цркве и свега
другога. Који избегава саборе, сам себе осуђује, осим у случају ако је спречен болешћу.
41. правило: Онај који је освећен или је црквени служитељ, не може кретати на пут без
правилне грамате епископа.
42. правило: Онај који је освећен или је црквени служитељ, не може кретати на пут без
заповести (допуштења) епископа.
43. правило: Црквеним слугама не приличи да ни на најкраће време остављају врата, да
би се упражњавали у молитвословљу.
44. правило: Не приличи да жене улазе у олтар.
45. правило: По другој седмици Четрдесетнице не приличи да се било ко прима к
крштењу[67].
46. правило: Који се крштавају треба да науче веру, и у пети дан сваке седмице
пред епископом или свештеником нека одговарају на питања.
47. правило: Који су током болести примили крштење, а после су оздравили, такви
морају научити основе вере и да спознају каквога су се Божанског дара удостојили.
48. правило: Који бивају просвећени крштењем, ти морају бити и помазани небеским
помазањем да би постали причасници Царства Божијег.
49. правило: Не приличи током Четрдесетнице приносити свети хлеб, осим само у суботу
и дан васкрсни (недељу)[68].
50. правило: У четвртак последње недеље Четрдесетнице не сме се разрешавати од
поста, и тиме бешчастити ту седмицу. него је потребно сву Четрдесетницу постити са
сухојеђем.
51. правило: Не приличи током Четрдесетнице празновати дане рођења мученика, нити
вршити спомен светих мученика у суботу и недељу.
52. правило: Не приличи током Четрдесетнице вршити венчања или празновати дан
рођења.

53. правило: Хришћанима који одлазе на свадбе не приличи скакати и плесати, него
треба да скромно вечерају или ручају, како и приличи њиховом имену.
54. правило: Не приличи онима који су освећени или онима који су прибројани (у клир)
да буду на позоришним представама које се приређују на свадбама или пировима. И
зато, нека оду одатле пре него што дођу глумци.
55. правило: Не приличи онима који су освећени или онима који су прибројани (у клир),
а такође ни лаицима, да приређују пирове.
56. правило: Не приличи свештеницима да пре него што уђе епископ. да они улазе у
олтар и седе; него, свештеници морају ући заједно са епископом, осим у случају када је
епископ болестан или је одсутан.
57. правило: У малим местима и селима не приличи постављати епископе него
периодевте[69]. А ако су у таквим местима већ постављени епископи, они не могу ништа
чинити без допуштења епископа града. Исто тако ни свештеници не могу ништа чинити
без дозволе епископа.
58. правило: Не приличи епископима или свештеницима да обављају приношење по
кућама.
59. правило: Не приличи у цркви говорити неканонске псалме или читати књиге које
нису одређене правилом, него само оне књиге Старог и Новог Завета које су правилом
признате за канонске.
60. правило: Ово су књиге које треба читати из Старог Завета: Постање света, Излазак
из Египта, Левитска, Бројеви, Поновљени Закони, Исус Навин, Судије, Рут, Јестира,
Прва и Друга књига Царства, Tpeћa и Четврта књига Царства, Прва и Друга књига
Паралипоменон, Прва и Друга књига Јездре, Псалтир са 150 псалама, Приче Соломонове,
Еклесијаст, Песма над песмама, Јов, књиге дванаест пророка, Исаија, Јеремија и Варух,
Плач и Посланица, Језекиљ, Данило.
Из Новог Завета потребно је читати следеће књиге: Четири Јеванђеља - Матејево,
Марково, Лукино и Јованово, затим Дела апостолска, седам Саборних Посланица: једна
Јаковљева, две Петрове, три Јованове и једна Јудина. Четрнаест Павлових Посланица:
Римљанима, две Коринћанима, Галатима, Ефесцима, Филипљанима, Колошанима, две
Солуњанима, Јеврејима, две Тимотеју, Титу и Филимону.

ПРАВИЛА СВЕТОГ, ПОМЕСНОГ САРДИКШСКОГ (САРДИСКОГ) САБОРА
1. правило: Осија, епископ Кордобе, рече: „Потребно је из темеља искоренити не само
зли обичај него и убитачно растројство по питањима црквених послова, те зато, ни
један епископ не може прелазити из малог града у други јер је очевидан узрок због чега
се то чини, Никада се није могао наћи један епископ који би настојао да га преместе из
већег у мањи град, и тиме се доказује да су они који чине супротно једноставно
раздражени страшћу за већим добитком и да су робови гордости, те да желе, да само
наизглед, добију већу власт. Према томе, да ли је свима угодно (по вољи), да се овакво
зло строго казни? По мени, такви не би могли имати заједницу ни са лаицима". На
то сви (сабрани) епископи рекоше: „Слажемо се".
2. правило: Епископ Осија рече: „Ако се нађе неко толико безуман и дрзак да се
у таквом злоделу почне правдати и наводити да му је из народа послат писмени позив,
сасвим је могуће да у таквим ситуацијама могупостојати и неки који су били
поткупљени некаквим даровима или новцем, те тобож прогласити некога као да
га народ жели за свог епископа. Зато ја сматрам да је неопходно да се такви
открију и да примерено буду кажњени сви који учествују у таквим преварама, те да
такве чак ни пред упокојење не треба удостојити заједнице са лаицима. Да ли је свима
по вољи овакво мишљење?" Епископи одговорише: „Прихватамо оно што је речено".
3. правило: Епископ Осија рече: „Придодајмо и ово: ни један епископ нека не
прелази из своје епископије у другу, у којој већ имају епископи, осим у случају ако је
позван од браће која су тамо, да се не би помислило да се затварају двери (врата)
љубави. Такође се треба побринути и за то да ако неки епископ у једној епископији има
некакву расправу са својим братом и саепископом, не могу се из друге епископије
сазивати посредници да суде у том спору. Ако је неко од епископа био осуђен
због нечега, а он сматра да тај његов поступак није нешто рђаво, те да је потребно
поновити суђење, тада, ако је вашој љубави по вољи (угодно), имајмо спомен на
апостола Петра и напишимо о томе Јулију, епископу Рима, да се, уколико је
потребно, понови суд код суседних епископа и нека он (Јулије) назначи оне који
ће то учинити. Уколико оптужени не може доказати да је његов посао такав да га
је потребно поново разматрати, тада оно што је једном пресуђено нека се више не
руши; и шта је већ учињено, нека остане постојано".[70]
4. правило: Епископ Гауденције[71] рече: „Ако је неки епископ био свргнут судом од
стране дотичних суседних епископа, па се касније истакне да му још припада право да се
оправдава, у таквом случају не треба постављати другог епископа на његово место, све док
епископ Рима, не просудивши о свему, не донесе своју одлуку по том питању".

5. правило: Епископ Осија рече: „Потребно је установити да ако неки епископ буде
оптужен, и епископи који су из те исте епископије одлуче да он буде свргнут, а
окривљени епископ се обрати најблаженијем епископу римске цркве, и он (епископ Рима)
одлучи да се одазове и нађе за умесно да се све то поново проанализира, у том случају
епископ Рима треба да се удостоји тога да напише епископима да и они марљиво и
подробно све прегледају, те да онда, када се посведоче у истини, изрекну свој суд о
поменутом проблему. Уколико дотични који тражи да се његов проблем подвргне
новом процесу, својом молбом приволи епископа Рима да ради суда пошаље и своје
свештенике, то нека у власти тог епископа буде, уколико се за добро и потребно
пронађе и одреди, да заиста пошаље свештенике који ће заједно судити са
епископима. Ако епископ Рима нађе за сходно да је довољан пређашњи суд и већ
изречена пресуда епископа, то нека се поступи како је по његовом мишљењу најбоље".
Окупљени епископи рекоше: „Прихватамо то шта је речено".
6. правило: Епископ Осија рече: „Ако се догоди да у једној епископији где има много
епископа, један од њих изостане, те због своје немарности не дође на сабор, нити
пристане на одлуке других епископа када је потребно поставити другог (епископа), а
окупљени народ захтева да се за епископа постави онај кога он (народ) тражи, у таквом
случају најпре је потребно том епископу (који је изостао), напоменути граматом
егзарха области (епископа митрополије) да народ захтева да му се одреди пастир, и да
он неизоставно дође. Ако, пошто је и граматом позван, поменути епископ не дође,
нити хоће да одговори, тада је потребно изаћи у сусрет жељи народа. А ради
постављања епископа митрополије треба позивати епископе и из суседних епархија.
Никако не треба постављати епископа у неко мало место или градић за који је
довољан и један свештеник. Не треба епископа постављати у тим местима да се не
омаловажи име и власт епископа, него, као што сам већ раније нагласио, епархијски
епископи треба да постављају епископе у оне градове у којима су већ били (постојали)
епископи. А ако се нађе који град да се у њему увећао број житеља, те да се може
сматрати достојним епископске катедре, тада нека за тај град буде постављен епископ.
Да ли су ове речи свима по вољи?" Сабрани епископи одговорише да су сагласни.
7. правило: Епископ Осија рече: „Наметање наше и наше сувишно досађивање, као и
наше неупутне молбе учинише да ми немамо толике милости и слободе колико би могли
имати јер многи међу епископима не престају одлазити у војничке таборе, а нарочито
афрички епископи, који, како смо сазнали од нашег брата и саепископа Грата, не
примају добре савете, но их презиру тако да један човек доноси у војнички табор
многе и различите прозбе које не могу бити на корист Цркве, и не настоји, како би
требали и како би било упутно, на помоћ и заштиту сиротиње, лаика или удовица,
него тражи за појединце световну част и службу. Таква неумесност чини нам велику
штету, а такође је многима на саблазан. Ја сматрам да је прикладно да епископ
своју помоћ пружа ономе који од некога трпи некакво насиље, или када је удовица
оштећена, или ако је неко сироче лишено нечега што му припада, пак и у свему томе
само онда када је то тражење (молба) оправдано. Ако вам је дакле, љубљена
браћо, свима ово по вољи, тада установите да ни један епископ не сме одлазити
у војнички табор, осим оних, које цар својом граматом позове. Али, пошто се често
дешава да неки који су због преступа својих осуђени на прогонство или су
повргнути некој другој осуди, и прибегавају Цркви, тражећи милосрђе, таквима не
треба ускраћивати помоћ, него је потребно без имало оклевања и колебања, и за
њих тражити опроштај. Ако је, дакле, и ово свима угодно, сложно потврдите
изречено". Тада сви рекоше: „Нека се и ово установи".
8. правило: Епископ Осија рече: „Нека ваша мудрост просуди и о овоме: пошто је
установљено да се сваки епископ мора чувати од осуде ради одласка у војни табор,
зато, ако неко од њих (епископа) има поменуте молбе, нека их (у табор) шаље по
свом ђакону. Јер службно лице не подлеже прекору и лакше ћe моћи донети оно што
му је поверено". Тада сви одговорише: „И ово нека буде прихваћено".
9. правило: Епископ Осија рече: „Ја сматрам да је потребно и следеће: када неки
епархијски епископи пошаљу молбе своме брату и саепископу који је у већем граду,
тј. и митрополији, тада нека овај епископ митрополије упути свога ђакона са прозбама
и нека му уручи препоручни лист, написавши све по реду браћи и саепископима нашим
који у то време бораве у местима и градовима, у којима најблагочестивији цар уређује
државне послове. Ако неки епископ има пријатеља у двору, и жели да добије
нешто што је часно и праведно, нека му не буде забрањено да по свом ђакону тражи и
препоручује ствар онима за које зна да ћe му пружити добру помоћ у његовој молби. А
који полазе пут Рима, као што сам рекао, морају показати љубљеном брату нашем и
саепископу молбе које имају да предају, да се он најпре упозна са њима, те да види није
ли нека од њих неумесна. Тек тада он, са својом препоруком и старањем, нека шаље
(ђаконе) у војнички табор". Тада сви епископи рекоше да им је и ово по вољи и да је тај
савет веома разборит.
10. правило: Епископ Осија рече: „Сматрам да је и ово потребно: мора се најтачније и
најмарљивије пазити на то да, ако се не неко од богатих и учених људи из грађанског

звања нађе да је достојан епископства, да таквога не греба постављати све дотле док
не прође кроз службу чтеца, ђакона и свештеника како би, пролазећи кроз сваки од
чинова, и показавши се достојан, коначно могао бити удостојен и епископског чина. И
у сваком степену мора бити не мало време, да би се могла испитати његова вера, добро
владање, постојаност, кротост, те да на тај начин буде удостојен божанственог
свештенства и највише части. Јер није умесно да њих на то место доводи њихово
знање или лепо опхођење (са људима), те да се на брзину и олако постављају на места
ђакона, свештеника или епископа, и таквога би у том случају могли сматрати и као
новокрштеног. А сетимо се како је најблаженији апостол, који је био учитељ
незнабожаца, осуђивао пренагљена постављења. Испитивање које траје дуже
време омогућава нам да се боље упознамо са владањем и нарави свакога". Тада сви
рекоше да им је и ово по вољи, те да се ово никако не сме запостављати.
11. правило: Епископ Осија рече: „Морамо и ово установити: ако неки епископ пође из
једног града у други, или из једне епархије у другу, да проникнут сујетом, задовољи
своје славољубље, или ради веће свечаности у служби, па жели да тамо остане дуже
времена, а међутим епископ онога града није највештији у учењу, тај епископ нека не
презире надлежног (месног) епископа и често нека не проповеда у намери да га
посрами или понизи. Јер овакав поступак обично изазива смутње, и оваквим поступањем
он жели само да себи привуче и отме туђу катедру, не стрепећи да запусти цркву која му
је предата, и да пређе у другу. У погледу овога треба у своје време установити
(правило) и не примати потпуно епископа који може учинити такво шта. При томе
сетите се да су Оци наши у прошлим временима установили да ако неки лаик, боравећи у
граду, не дође у цркву у три недељна дана у три седмице, да такав има бити уклоњен од
заједнице. Према томе, ако је ово одређено по питању лаика, тада епископ, ако нема
никаквих неопходних послова, не треба, нити је упутно (а при томе је и штетно) да
оставља на дуже време своју цркву, и тиме доводи у огорченост народ који му је
поверен". Сви епископи рекоше: „Сматрамо да је и ова одлука потпуно умесна".
12. правило: Епископ Осија рече: „Пошто не треба ништа изоставити, нека се и ово
установи: нека браћа и саепископи по градовима у којима су постављени за епископе,
имају мало онога што им припада, а у туђимобластима поседи су им велики тако да од
њих могу и сиротињи помагати. Ако ти епископи желе да пођу у те своје поседе и да
сабирају плодове, ја сматрам да им се то може дозволити али тако да три дана
током седмице могу остати на својим поседима, при чему дотични епископ мора бити у
оближњој цркви у којој свештеник сабира народ, и мора служити да се види да није
лишен црквене службе. При томе, нека не бива често у граду у коме постоји епископ. На
овај начин неће трпети штету ни његови ПОСЛОВИ због одсутности, а такође ће бити
избегнут прекор за дрскост и таштину". Сви епископи рекоше да им је по вољи и ова
одредба.
13. правило: Епископ Осија рече: „И ово нека се установи: ако је неки ђакон, или
свештеник, или неко други ко припада клиру, био одлучен па као такав пребегне
другом епископу који га познаје, а који међутим зна да је овај од свога епископа лишен
заједнице, тај епископ не сме да нанесе увреду свом сабрату и да таквог човека који
је одлучен прими у заједницу. Ако се усуди да то учини, нека се зна та ће морати
да одговара пред епископима када се сакупе". Сви епископи тада рекоше: „Ова
одлука сачуваће заједнички мир и обезбедиће сагласје међу нама".
14. правило: Епископ Осија рече: „Не могу да прећутим о ствари која ме много
узнемирава: ако се нађе неки епископ који је склон гневу (а тога у епископу не би смело
да буде), па се изненада наљути на свештеника или ђакона, и хоће да га изопшти из
Цркве, треба настојати да такав свештеник или ђакон не буде одмах осуђен и лишен
заједнице". Сви епископи рекоше: „Који бива свргнут, нека има право да се обрати
епископу митрополије дотичне области; а ако нема митрополита у месту, обратиће се
најближем, и потражиће да се све подробно испита јер не треба се оглушавати
на прозбе. Епископ који га је праведно или неправедно изопштио, мора
добродушно поднети да буде подвргнут истрази и да се његова пресуда или потврди или
да се преиначи. Али, док се марљиво и темељно све то не изанализира, онај који је
одлучен од заједнице не може пре правоснажног решења самовласно прићи у заједницу.
Ако неки клирици примете да у томе који је привремено одлучен има дрскости и
охолости, они га требају оштрим и јаким речима опоменути како би се тиме сачувала
покорност и послушност наспрам онога ко заповеда. Јер, као што епископ мора
показивати према својим потчињеним искрену љубав и наклоност, на исти начин и
потчињени су дужни добровољно извршавати дужности наспрам епископа".
15. правило: Епископ Осија рече: „И ово треба да установимо: ако неки епископ жели
да постави на неки степен неког од црквенослужитеља из друге епископије, без
допуштења надлежног епископа, нека тај поступак нема важности, и нека се сматра
као да га није ни било. Ако су неки то себи допустили, такви морају бити
опоменути од стране браће и саепископа наших и позвани на придржавање реда".
Сви рекоше: „И ова наредба нека буде трајно установљена".

16. правило: Епископ Аеције рече: „Није вам непознато каква је и колика је солунска
митрополија. У њу често долазе свештеници и ђакони из других епархија и не
задовољавајући се својим кратким боравком у овој митрополији, ту настоје да остану за
стално и тек након пуно времена веома тешко бивају принуђени да се врате у своје
цркве. О таквима је потребно донети одлуку". Епископ Осија рече: „Оне наредбе које
су установљене по питању епископа, нека важе и по питању поменутих особа".
17. правило: Епископ Осија рече: „Следујући за нашим братом Олимпијем, нека се
установи и ово: ако је неки епископ, пошто је претрпео насиље и неправедно је био
прогнан или због свога знања или због исповедања саборне Цркве, или због тога што је
бранио истину, а да би избегао опасности (а сасвим је невин подвргнут оптужбама)
дошао у други град, нека му не буде забрањено да тамо остане све док не буде могао
да се врати у своје место, или се ослободити од нанешених увреда. Јер, било би
немилосрдно и веома ружно да се такав не прими, а који је претрпео неправедно
гоњење, него, на против, потребно је бити усрдан и љубазно примати такве људе". Сви
рекоше: „Нека се и ово установи".
18. правило: Епископ Гауденције рече: „Брате Аеције, ти знаш од како си постављен
за епископа да је мир увек владао; па да не остане никакав траг разногласја по питању
црквенослужитеља, нека се установи да будупримљени сви они које су поставили Мусеј и
Евтихијан, пошто се никакве кривице није нашло код њих". Епископ Осија рече: „Моја
смерност је овог мишљења: ми треба да будемо мирољубиви и стрпљиви, и много
милосрђа да имамо према свима; али свакако они које су једном неки од наше браће
произвели у црквени клир, ако неће да се врате црквама за које су именовани, нека се
више не примају. Евтихијан нека себи не присваја ни име епископа, а такође и Мусеја не
треба сматрати за епископа ако они затраже заједницу лаика, то им не треба
одрицати". Тада сви рекоше да су сагласни са тим.
19. правило: Епископ Гауденције рече: „Ово што је спасоносно и установљено у пуној
доследности, и што је нашем свештеничком достојанству прилично, и Богу и људима
угодно, неће моћи своју снагу и силу задржати ако повреде проглашених одлука не буду
повезане са страхом; јер, и сами знамо да се често дешава, због бестидности појединаца,
да се подвргава презиру оно што је Божанствено као и високопоштовано
свештеничко звање. Који, дакле, презирући оно што је установљено од свих, и тежећи да
угоде гордости и прождрљивости више него ли Богу, те се усуде поступати другачије него
што је установљено, нека већ сада знају да су тиме себе подвргли суду и да част и
достојанство епископа губе". Тада сви рекоше да се прихвата и ова одлука.
20. правило: „Ово ће се најбоље дознати и најпоузданије извршити тиме ако сваки од
нас, који смо постављени за епископе на пролазним путевима или поред пловних река,
када види епископа, да га упитамо о разлогу путовања и куда се упутио? Када се сазна
да је кренуо у војни табор, распитајмо се о разлозима пута, а о томе смо већ
говорили[72]. И ако је он кренуо тамо јер је позван, нека нема никакву запреку за свој
пут, али ако иде ради сујете, као што је ваша љубав већ рекла о томе, или због
неких прозби, не треба му допустити да иде у војни табор, нити му давати rpaмату, нити
имати заједницу са њим". На то сви одговорише: „Нека се и ово установи".

ПРАВИЛА СВЕТОГ, ПОМЕСНОГ К А Р Т А Г И Н С К О Г С А Б О Р А
1. правило: Да се строго морају чувати одредбе сабора у Никеји. Епископ Аврелије
рече: „Ове одредбе, које имамо сабране у списима, а које су са собом донели наши Оци
са сабора у Никеји, као и са сабора који су касније били, такође и одредбе које смо ми
установили, пошто буду потврђене, нека се у будуће строго чувају".[73]
2. правило: О проповедању Пресвете Тројице.
Сав Сабор рече:[74] „Као што Бог жели, пре свега се мора једнодушним исповедањем
исповедити вера Цркве коју ми, на овом славном Сабору признајемо, а затим,
сагласношћу свакога посебно и свих заједно, мора се чувати ред у Цркви. Да се у својим
мислима утврде браћа и наши саепископи који су тек постављени, потребно је додати и
оно што смо ми од Отаца наших примили као непомерљиву наредбу, а то је да сви у
нашим умовима свето и непоколебљиво чувамо јединство Тројице - Оца и Сина и Светога
Духа, које у себи не познаје никакво дељење; и као што смо ми научени, тако ћемо томе
учити и (верујући) народ".
Исто су тако на сав глас рекли и сви они епископи који су тек били постављени:
„Овако примамо, овако чувамо, овако учимо, у свему следећи Јеванђеоску веру, а уједно
и вашу поуку".[75]
3. правило: О уздржању
Епископ Аврелије рече: „Када се на прошлом сабору говорило о начину уздржања и
чистоћи живота, установљено је да ова три степена (тј. епископ, свештеник и ђакон),
који су већ зезани везом чистоће живота услед самог посвећења, морају у свему бити
уздржани, као што и приличи светим епископима и Божјим свештеницима и левитима који
служе при Божанственим свештенодејствима, како би могли добити, што од Бога у

простити моле, пак према томе и ми (такође) морамо чувати оно што нам је предато од
Апостола, и што важи од старине (древности)".
4. правило: О лицима који су у различитим чиновима, а који се требају уздржавати од
жена.
Епископ Фаустин Пикенски, из Потентинске области, заступник цркве у Риму, рече:
„Нека се установи да се морају уздржавати од жена и чувати целомудреност, и епископ, и
свештеник и ђакон, и сви који дотичу светињу".[76] Сви епископи рекоше: „Нека се
установи да сви који чувају олтар или му служе, морају пазити на своју моралну чистоћу".
5. правило: О лакомству
Епископ Аврелије рече: „Потребно је угушити страст лакомства за коју нико не сумња
да је мајка сваког зла, и дакле, нека се нико не поводи за туђим, и нека нико не прелази
ради добити границе које су поставили Оци, као што никоме ко је у клиру није допуштено
да узима камату ни за какву ствар. Допуштамо да питања, која се поново појаве, ако су
нејасна или сасвим скривена, захтевају наше разматрање и одредбе; али у погледу онога
што је у потпуности јасно установило Свето Писмо, није потребно да се о томе доносе
(додатне) одлуке, него је потребно следити за оним што је установљено. Наравно, да оно
што код лаика заслужује прекор, да се то много строжије треба судити код клирика". Сав
Сабор рече: „Нико није против Пророка, нико против Јеванђеља поступио а да није без
казне остао".
6. правило: О томе да свето миро не могу справљати свештеници
Справљање мира и освећење дјева нека не чине свештеници. Свештенику такође није
допуштено да са Црквом помирује оне који се кају, и то јавно, на литургији. Ово је свима
угодно.[77]
7. правило: О милости према онима који су у животној опасности
Епископ Аврелије рече: „Ако се неко нађе у смртној опасности, и замоли да буде
помирен (измирен) са светим олтаром, а епископ је одсутан, свештеник (по утврђеном
поретку) треба да упита епископа (о томе шта да чини), и тада, са допуштењем
епископа, помирити (са Црквом) онога који се налази у опасности".
8. правило: О онима који подносе тужбе на старије, и о томе да никакав клеветник не
сме тужити епископа
Епископ Нумидије Мазулитански рече: „Много је оних чије је понашање неваљало, и
којима је мило да у свакој прилици подижу оптужбе против Отаца и епископа. Треба ли
такве примати или не?" Епископ Аврелије рече: ,Да ли је, дакле, вашој љубави угодно
да они, који су уплетени у различите преступе, не смеју подизати тужбу против
епископа?" Сви епископи рекоше: „Нека се не прима тужба од онога ко је клеветник".
9. правило: О онима који због својих преступа бивају изопштени из црквене заједнице
Епископ Августин, заступник Нумидијске области, рече: „Удостојите се и ово
установити: да ако неки епископ или свештеник прими у заједницу оне који су због
својих преступа правилно изошптени из Цркве, да и тај епископ или свештеник има
потпасти онаквој осуди као и они који су одбегли од канонске осуде овога епископа".
Сви епископи рекоше: „Прихватамо и ово".
10. правило: О свештеницима који бивају осуђени од стране својих епископа
Епископ Алипије, заступник Нумидијске области, рече: „Не треба ни ово изоставити: да
ако је неки свештеник случајно осуђен од свога епископа, пак побуђен некаквом
надутошћу и гордошћу, смисли да може засебно приносити Богу свете Дарове, или
намисли да подигне други олтар противно вери Цркве и уставу, такав нека не прође без
казне". Валемтин, епископ првог престола Нумидијске области, рече: „Шта је рекао брат
наш Алипије, неоспорно је и у сагласности је са вером и поретком Цркве. Уосталом,
реците шта мислите о овоме?"
11. Правило: Свештеник, који устане против свога епископа и тиме начини раскол, нека
је анатема
Сви епископи рекоше: „Ако је неки свештеник био осуђен због свог владања, нека о томе
буду обавештени и суседни епископи, да и они испитају тај проблем, те да и они
припомогну око тога да дође до помирења између епископа и поменутог свештеника. Не
догоди ли се то, него (чега никада није било), занет гордошћу дође до тога да се
поменути свештеник одвоји од заједнице, па заједно са још некима изазове раскол, и
почне да врши принос Богу, такав нека буде анатемисан и нека буде лишен свога
места, али претходно је потребно подробно испитати да ли је или није оправдана његова
оптужба против епископа".
12. правило: Епископ који бива оптужен у време када нема сабора, мора бити осуђен од
стране дванаест епископа
Епископ Феликс рече: „Предлажем, сходно правилима пређашњих Сабора, да ако неки
епископ (чега никада није било) потпадне под некакву оптужбу, и због многих препрека
није могуће да се окупе многи (епископи), да такав дуго не буде под тужбом, нека му
суди дванаест епископа. Свештенику нека суди шест епископа и његов епископ, а
ђакону три епископа".

13. правило: О томе да епископ не може бити постављен другачије него од више
епископа. А уколико је неизоставна потреба, тада нека три епископа постављају новог
(епископа)
Епископ Аврелије рече: „Шта о овоме каже ваша светлост?" Сви епископи рекоше: Шта
је установљено било пре нас, ми то морамо чувати; а предстојници сваке епископије нека
се не усуђују да то безрасудно занемарују. Дакле, када се сакупе многи епископи, нека
постављају новог епископа. Ако је велика потреба, три епископа, у ма каквом месту
они били, нека услед наредбе онога који је први, нека они поставе новог епископа. А
који поступе противно у било чему а противно једном исказане своје дозволе или свога
потписа, такви сами себе лишавају части".
14. правило: О томе да из Триполиса (Трипоља), ради заступништва на сабору долази
један епископ, и о томе да свештеницима у тој области суди пет епископа
Исто тако одлучује се да из Триполиса, због оскудице у тој области, на сабор долази
један епископ ради заступања. Такође да свештенику, који је тамо осуђен, суди пет
епископа, а ђакону три, као што је већ поменуто. Суду нека председава тамошњи
епископ.
15. правило: О различитим чиновима који су на служби у Цркви, и о томе да сваки чин
треба да буде кажњен ако потпадне под неко дело које заслужује казну и занемари суд
Цркве, те да себе подвргава опасности. И о томе да деца свештеника не могу одлазити у
јавна позоришта
Такође се установљује да без обзира ко био, или епископ, или свештеник, или ђакон
или било ко из клира, ако у некаквом казненом или грађанском послу, који је у Цркви
поникао, занемари црквени суд, и хтедне да се правда код световних судова, ма и да је
одлука донета у његову корист, ипак се лишава свога места. И ово нека важи у погледу
дела које треба казнити. А ако је био у питању грађански посао, губи оно што је добио,
ако жели да задржи своје место.
16. правило: Установљује се још и ово: да ако је један судски поступак пренет био
од било ког црквеног суда на друге црквене судове који имају вишу власт, ово никаква
штете нема да се нанесе онима којих се пресуда укида, ако се не може доказати да су
дотични судили или из злобе или пристрасно или су били подмићени.
17. правило: Ако су договором једне и друге стране биле изабране судије, ако је
њихов број и мањи од установљенога, не треба се више обраћати другима.
18. правило: И ово се још установљује: деца свештеника не могу учествовати у
јавним позориштима, нити их гледати јер је и свим хришћанима свагда било
препоручавано да се од тога уздржавају, и да не одлазе на места на којима се богохули.
19. правило: Такође се установљује да ни епископ, ни свештеник, ни ђакон не
могу бити ни закупци, нити управитељи у неким световним пословима, нити зарађивати
себи храну срамотном или безчасном радњом; јер треба да имају пред очима оно шта је
записано: „Никакав који бојује за Бога не заплиће се у трговине овога
света" (2. Тим. 2,4).
20. правило: Чтеци, кад достигну животну зрелост (узраст), треба их потицати на то да
ступају у брак или да дају завет целомудрености.
21. правило: Такође се установљује да клирик који даје новац на зајам, мора примити
назад исту своту новца, а ако је дао неку робу, нека му се врати колико је и дао.
22. правило: Ђакона не треба постављати пре његове двадесет и пете године живота.
23. правило: У време богослужења чтеци нека се не клањају народу.
24. правило: Свака епархија која је много удаљена мора имати свога епископа који има
првенство
Установљује се да Мавританија Ситифенска, као што је то она тражила од епископа који
првенствује у Нумидијској области (од које је сабором била одељена) од сада нека има
свога епископа који ће првенствовати. Дакле, сагласјем свих епископа који првенствују у
епархијама Африке и свих осталих епископа, због њене удаљености допушта јој се да
има свога првог епископа.
25. правило: Тако исто се установљује и следеће: да када се поставља епископ или
клирик, они који постављају морају им напоменути одредбе сабора, да се после не би
покајали ако се поступи противно одредбама сабора.
26. правило: Исто тако се установљује да се не сме давати евхаристија онима који су
умрли јер, написано је: „Узмите, једите..." (Мт. 26, 26), а тела упокојених нити могу
узимати, нити могу јести. По незнању свештеника такође не треба крштавати оне који су
умрли.
27. правило: Ради тога на овом светом Сабору потребно је потврдити, да сходно
одредбама из Никеје, сваке године мора, ради црквених питања која веома често бивају
одлагана на штету народа, бити сазван сабор на који сви епископи који заузимају прве
катедре у епархији, морају послати са својих сабора по два епископа који ће бити
изабрани и који ће их заступати, како би се у том сабрању могло пуномоћно одлучити о
питањима која су се појавила.
28. правило: О томе када је један епископ оптужен, о томе се све мора рећи епископу
који је први у епархији

Епископ Аврелије рече: „Ако је неки епископ оптужен, тужилац треба да покаже то
дело епископима који првенствују у области где је оптужени; оптужени, међутим, нека се
не лишава заједнице, осим случаја ако је граматом позван на суд да одговара пред
онима који су изабрани да му суде, пак се не појави у одређени дан, тј. у року од месец
дана од дана када се сазна да је примио грамату. Ако прикаже истините и важеће разлоге
који су га онемогућили да поднесе одговор по питању онога што је изнето против њега,
нека му се да још један месец као рок за оправдање. Али када истекне и тај други
месец, нека нема заједницу док се не оправда у потпуности. Одбије ли да се појави на
свеопштем годишњем сабору, да би се ту решио његов проблем, тада нека се сматра да
је сам себи изрекао пресуду. И за све оно време док је ван заједнице, нека
заједницу нема ни у својој цркви, нити у било којој парохијској цркви. Његов тужилац,
ако се никуда није склањао док се расправљало о том питању, никако нека се не
лишава заједнице. Али ако се и он некуда склонио и скрио, епископ нека се прими у
заједницу, а поменути тужилац нека буде изопштен из заједнице, али тако да му се не
одузме право потврдити службу ако може да докаже да у одређени дан не због тога
што није хтео, него због тога што није могао, није дошао на одређено место. Само се
по себи зна да док траје истрага пред судом епископа, ако се дозна да је под оптужбом
онај који подноси тужбу, таква се тужба не може прихватити, осим ако он не хтедне да се
о његовом особном, а не о црквеном питању, поведе истрага.
29. правило: О свештеницима и клирицима који бивају оптужени
Ако неки свештеник или ђакон буде оптужен, тада, када се сабере законити број
епископа из оближњих места, које оптужени пожеле, тј. за тужбу против свештеника
шест, а против ђакона три, дотични ће епископ, у чију област потпадају оптужени,
заједно са осталима испитати оптужбе против њих, из очување установљенога реда у
погледу дана, рокова, испитивања и особа које туже и које су оптужене. Тужбе против
других клирика нека решавају и о њима нека расправљају сами помесни епископи.
30. правило: О томе да деца клирика не ступају у брак са јеретицима Такође се
установљује да деца клирика не смеју ступати у брак са незнабошцима или јеретицима.
31. правило: О томе да епископи и клирици не могу ништа уступати као својину
хришћанима који нису православни, без обзира на то што су они можда и њихови рођаци
Епископи или клирици, као што је речено, не могу никакву своју ствар уступати
поменутим неправославним хришћанима као својину.
32. правило: Исто тако епископи нека не одлазе преко мора[78], него само са
допуштењем свога првопрестолног епископа, тј. док најпре не добију од епископа
отпусну грамату или одобрење.
33. правило: О томе да се, осим канонских књига, у храму ништа друго не чита
Такође се установљује да се, осим канонских књига, ништа друго под именом
Божанских књига, не може читати у храмовима. А канонске књиге су ове: Постање,
Излазак, Левитска, Бројеви, Поновљени Закони, Исус Навин, Судије, Рут, четири књиге
Царства, две књиге Паралипоменон, Јов, Псалтир, пет књига Соломонових, дванаест
књига пророка, Исаија, Јеремија, Језекиљ, Данило, Товија, Јудит, Јестир, две књиге
Јездрине. Књиге Новога Завета су ове: четири Јеванђеља, Дела апостолска, четрнаест
Павлових посланица, две Петрове посланице, три Јованове посланице, једна Јаковљева
посланица, једна Јудина посланица и једна књига Јовановог Откривења. Нека се о
овоме обавести и брат и саслужитељ наш Бонифације (епископ Рима) и остали
епископи на тим просторима, да ово правило постане постојано јер смо ми од Отаца
примили да се само наведене књиге могу читати у црквама.
34. правило: По питању епископа и чинова који следе из њих, а који обављају свете
тајне, установљује се да се имају уздржавати од жена
Епископ Аврелије рече: „При расуђивању о уздржавању појединих клирика, осим чтеца,
од својих жена, ја пречасна браћо, напомињем оно што је на разним саборима одлучено,
а то је: да ипођакони, који се дотичу светих тајни, исто и ђакони, и свештеници, затим и
епископи, морају се на неко време уздржавати од својих жена, као да их немају. Не
учине ли тако, нека се свргну. Остали клирици нека се томе не принуђују, осим када су
у старим годинама". Читав сабор рече: „Потврђујемо што је ваша светиња разборито
рекла, јер је свето и богоугодно"[79].
35. правило: О томе да нико не смеју расипати црквена добра
Исто тако се установљује да нико не продаје црквену имовину. Али, ако тај иметак не
даје прихода, а покаже се нека велика потреба, ово се мора рећи првом епископу дотичне
епархије, и заједно са установљеним бројем епископа одлучити шта да се предузме. Ако
се покаже тако хитна потреба за Цркву, да је немогућ договор пре продаје, дотични
епископ нека барем сазове за сведоке најближе епископе, и нека се касније
побрине око тога да прикажесабору све околности које су се десиле. Ако то не учини,
продавац ћe бити крив пред Богом, и пред сабором ће изгубити своју част.
36. правило: О томе да свештеници и ђакони, који се затекну у тешком греху, не могу
бити удостојени ни тога да се на њих полажу руке, онако како се полажу на лаике
Исто тако се потврђује да, када се неки свештеник или ђакон, затекне у неком тешком
греху, који их неодложно лишава свештене службе, на њих не треба полагати руке

ни као на оне који се кају, нити као на верујуће лаике, нити им допустити, да као
изнова крштени, могу бити произведени на неки степен клира.
37. правило: О томе да свештеници, ђакони и клирици који неке своје проблеме
преносе на суд са друге стране мора, да се такви никако не примају у заједницу
Исто се тако установљује и ово: свештеници, ђакони и други клирици, када се по неким
својим пословима морају жалити суду својих епископа, нека са дозволом епископа који
им је надлежан, буду саслушавани од оближњих епископа, те ови. позвани епископи нека
се позабаве насталим проблемом. Ако се затекну да и поред тих епископа помоћ
траже на вишем суду, нека се тада не обраћају судовима с оне стране мора[80], него
првим епископима својих дотичних епархија, као што је то већ неколико пута
установљено и за епископе (када се желе обратити вишим судовима). А који се и
поред тога обрате судовима преко мора, такви од оних који су у Африци нека не буду
примљени у заједницу.
38. правило: Који је изван заједнице, а усуди се да ступи у њу пре него што је
оправдан, такав сам против себе изриче осуду
Сабор такође установљује: да који због своје кривице у служби буде лишен заједнице,
био он епископ или ма који други из клира, пак се усуди док је још изван заједнице и пре
него што је оправдан, да ступи у заједницу, такав нека се сматра да је сам против себе
изрекао пресуду.
39. правило: О тужиоцу и оптуженоме
Такође се установљује да оптужени, исто као и тужилац, ако се боји некаквог насиља
од стране света (масе) у оном месту одакле је онај који је тужен, нека себи одабере
једно оближње место у коме неће бити никакве тешкоће да доведе сведоке на суд, где се
проблем и треба решавати.
40. правило: О томе да ако су неки клирици од својих епископа одређени на виша
места, а то неће да прихвате, нека не остају ни на оним местима која нису желели да
оставе
Такође се установљује да ако неки клирици, или ђакони неће да послушају своје
епископе који желе, ради важних црквених потреба, да их произведу на вишу част у
својим црквама, такви нека немају права ни да служе на оном степену који нису желели
да оставе.
41. правило: О томе да ако неки од сиромашних клирика, пошто је произведен на неки
чин, стекне нешто, нека то потпада под власт епископа
Установљује се: епископи, свештеници, ђакони и сви клирици уопште, који немају
ништа, пак пошто су произведени, и за време свога епископства или времена у клиру,
купе на своје име поље или неко друго имање, такви нека се сматрају као да су
присвојили добра која Господу припадају, осим случаја, да послушају опомену и све
уступе Цркви. Пређе ли нешто у њихову својину, или услед нечијег дара, или по
наследству од родбине, нека тиме располажу онако како они сматрају да је сходно.
Али, ако то једном обећају Цркви, па се предомисле, нека се сматрају недостојнима
црквене власти.
42. правило: Такође се установљује да свештеници не могу без дозволе својих епископа
продавати добра храма за који су постављени, исто као што није допуштено ни
епископима да продају црквена имања без знања сабора или својих свештеника. Према
томе, без преке потребе, не може ни епископ по својој вољи располагати добром које је
уведено у црквени иметак.
43. правило: О томе да не треба ништа преправљати од онога што је установљено на
Хипонском (Ипонском) сабору
Епископ Епигоније рече: „У овом скраћеном спису који садржи оно шта је установљено
на Хипонском сабору, сматрамо да не треба ништа ни исправљати, ни додавати, осим
тога да се о дану свете Пасхе има објављивати у току сабора"[81].
44. правило: О томе да епископи и клирици не треба да своју децу пребрзо испуштају из
своје власти
Епископи и клирици нека не пуштају од своје власти своју децу и нека им не
допуштају да буду самостални све дотле док немају потпуно поуздање у њихово владање
и у њихов узраст; јер ће касније њихови греси пасти на њих саме а не на њихове
родитеље.
45. правило: Епископе, свештенике и ђаконе не треба постављати све дотле док они
своје укућане не учине православним хришћанима.
46. правило: О томе да у светилишту не треба приносити ништа друго осим хлеба и вина
које је помешано са водом
У светилишту нека се ништа не приноси осим Тела и Крви Господа, као што је и сам
Христос рекао, тј. осим хлеба и вина које је помешано са водом. Првенце, мед, млеко - то
нека се по обичају, доноси у дан који је за то одређен, и то као тајанствено знамење
младенаца. Мада се и то уноси у олтар, над тиме се узноси нарочито благосиљање које
се разликује од тајне Тела и Крви Господње. Осим грожђа и пшенице, никоје друге
првенце не треба приносити.[82]

47. правило: Клирици, као и они који се уздржавају, нека не одлазе к удовицама или
дјевама, осим са допуштењем свога епископа или свештеника. Али ни тада нека то не
чине сами, него у пратњи некога од сабраће, или са онима којима је епископ или
свештеник одредио да имају приступ к тим женама, или пак када су ту присутни клирици
или неки од поштованијих хришћана.
48. правило: О томе да се први епископ не назива егзархом свештеника
Епископ првог престола нека се не назива егзархом свештеника или врховни
свештеник или на неки други начин него само епископом првог престола.
49. правило: Клирици нека не улазе у крчму ради јела и пића, осим када су на путу и
преком потребом су принуђени да тамо сврате.
50. правило: О томе да се жртва Богу приноси од људи који нису узимали храну пре
почетка богослужења
Света служба олтара не може се обављати другачије него само од људи који нису јели
пре почетка богослужења, изузев једнога дана у години, а то је када се врши вечера
Господња. Ако се пак увече мора држати помен неком епископу или другима који су се
упокојили, а дотични који то требају да чине већ су обедовали, нека се тада помен обави
само уз молитве.[83]
51. правило: Епископи или клирици у цркви нека не држе пирове, осим у случају нужде,
да су ка путу или по неопходности ту морају да одморе. Такође и лаицима, колико је
могуће, нека се забрањују такве гозбе.
52. п р а в и л о : О н и м а
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знањ а епископа нека не прима онога који се каје, осим случаја да je прека потреба, а
епископ је одсутан. И на свакога који се каје, ако је његов преступ био јаван и свуда
разглашен, те је помутио цркву, нека се рука полаже у притвору храма.
53 правило: За посвећене дјеве, када се одвоје од родитеља који су пазили о њима,
нека се епископ (а ако је овај одсутан, онда свештеник) постара да буду поверене
поузданим женама, или ако живе заједно, да једна на другу пази да се њиховим
понашањем не изложи опасности добар глас Цркве.
54. правило: Болесници који не могу одговарати за себе, нека буду крштени када по
њиховој жељи други посведочи за њих, а под своју одговорност.
55. правило: Глумце и лакрдијаше и њима сличне особе, као и одметнике
(одступнике), када се кају и обраћају к Богу, не треба лишавати благодати и примирења.
56. правило: Допуштено је и у напред читати страдања мученика, када се славе њихови
годишњи спомени.
57. правило: О донатистима и о деци која су од њих крштена
Установили смо да упитамо браћу и саслужитеље наше Сириција (Сирикија) и
Симлицијана (Симпликијана), по питању деце која су крштена само од донатиста, да оно
шта она по својој вољи нису учинила, него се то десило по заблуди њихових родитеља,
не може им бити препрека да буду примљена на службу светом олтару, када се обрате
Цркви Божијој са спаситељним рукоположењем.
58. правило: Онорат и Урбан, епископи из области Мауританије Ситифенске, рекоше:
„Већ одавно, још од како смо били послати к вашој светости, ми одлажемо да прикажемо
наша писма због тога разлога јер смо чекали да дођу и наша браћа, заступници
Нумидије; а пошто већ прође неко време а они не долазе, не можемо више одлагати
да кажемо оно што нам је поручено од стране наших саепископа. И зато, браћо, добрим
духом примите нашу изјаву: У погледу вере, ми смо чули Никејско излагање (вере), а у
погледу свештених служби које бивају после обеда (јела) те се имају служити као што и
треба, само од људи који претходно ништа нису јели". И тада је и ово било прихваћено.
59. правило: „С обзиром на поуку која нам је дата, ми подносимо и ово: Оно што је на
сабору у Капуи установљено, да се никако не сме допустити понављање крштења или
рукоположења, а такође ни прелази епископа са једне катедре на другу. Међутим,
Кресконије, епископ места Рекенија, презревши своју паству, отиде у цркву у Векенији,
па и данас, мада је у неколико наврата опомињан сходно правилима, не жели да оде из
цркве којом је завладао. О овоме што смо вам сада рекли, ми смо чули као поуздану
истину; следећи поруци која нам је дата, молимо вас да се у д о с т о ј и т е д а н а м д а т е
д о п у ш т е њ е д а м о ж е м о , п о ш т о ј е т о з а и с т а н е о п ходно (сходно наредбама славних
царева), поступити против њега (Кресконија) пред световним владарем, да буде, када се
није хтео покорити благој опомени ваше светости, и исправити своју грешку, на то
приморан од стране грађанских (државних) власти". Епископ Аврелије рече: Пошто је
извршено све што се односи на поредак, а Кресконије, не обазирући се на небројене
молбе ваше љубави да се склони, и остаје упоран у томе, треба га сматрати да је изван
надлежности сабора јер је сам, због става који је заузео, потпао под суд грађанске
власти". Епископи Онорат и Урбан рекоше: „Да ли је ово свима по вољи?" Сви епископи
рекоше: „OВO је правилно и угодно свима".
60. правило: Нека се чува древна одредба да се мање од три епископа, као што је
установљено, не може сматрати довољним за постављање епископа.[84]

61. правило: „Треба и ово установити: да, када будемо приступили избору епископа, ако
се догоди нека расправа (а такве су се ствари код нас већ дешавале), биће веома смело
да се само тројица састану ради оправдања онога који треба да буде рукоположен; него
нека поменутом броју буду придодати још један или два, пак пред оним народом за који
се дотични треба поставити, нека се најпре испита о особама које износе
аргументе против, а затим нека анализи буду подвргнути њихови наводи; пак када
се дотични покаже потпуно чистим пред лицем народа, тек тада нека се изврши
рукоположење". Сви епископи рекоше да су сагласни са реченим.

62. правило: Пошто се сећамо, да смо већ одавно усвојили, да се сваке године
морамо сабирати ради саветовања, то, када се будемо заједно сабрали, нека се
проглашује о дану Пасхе посредством заступника који се налазе на сабору.[85]
63. правило: Епископи Онорат и Урбан рекоше: „Пошто је на Хипонском сабору
установљено да се мора сваке године у време сабора посећивати свака епархија, и
пошто сте ви то одложили и ове и прошле године у погледу Мавританије, усмено нам је
поручено да се удостојите посетити и ту епархију". Епископ Аврелије рече: „Тада о
Мавританској области ништа нисмо установили због тога што се она налази на
крају Африке, и пошто је близу варвара. Бог нека нам помогне да то учинимо, и не
обећавши, у изобиљу учинити, и доћи у ваше крајеве. Морате уосталом помислити,
браћо, да кад би се ово строго уважило, исто би могли захтевати и браћа у Триполису и
Арзуи".
64. правило: О томе да се не може без дозволе дотичног епископа у noједине области
примати други епископ
Епископ Епигоније рече: „На многим је саборима свештеним сагласјем установљено да
народ који у појединим парохијама зависи од свога епископа, и који свога сопственог
епископа никада није имао, не може другачије добити засебну управу, тј. епископе,
него само са дозволом онога епископа од кога је у самом почетку тај народ припадао.
Међутим, неки епископи, присвојивши себи насилно власт над неким местима, уклањају
се чак и од заједнице са браћом када их ови, случајно за то осуде, и уз то истичу своја
права, заснивајући их на некаквој одавно утврђеној, својој, власти. Многи и међу
свештеницима, заведени тиме, подижу глас против својих епископа, те гозбама и лошим
саветима побуњују народ да их на недопуштен начин постави за своје управитеље. И
нарочито смо твојој мудрости, највернији брате Аврелије, ми обавезни, јер си од увек
осуђивао и спречавао такве покушаје. Обзиром на те зле помисли таквих људи, и на
опаке савете и договоре, ја предлажем ово: да народ који је у некој парохији од
давнина био под једним епископом, и који никада није имао свога засебног епископа,
не може ни добити свог засебног началника. И према томе, ако је светом Сабору угодан
овај предлог, нека га потврди". Епископ Аврелије рече: „Овоме шта је брат и
саепископ наш рекао, ја се не противим, него примећујем следеће: да сам ја ово чинио и
чинићу, наравно међу онима који једнако мисле не само са Картагинском црквом, него и
са читавим свештеним сабором. А има много таквих који међу собом праве тајне
договоре, те их, као што је речено у вези народа, довлаче за собом у жељи да се
издвоје из заједнице. Ако је, дакле, угодно, ја предлажем да ми морамо на сваки начин
устати против таквих људи, да у њиховој власти не остану не само оне области које су
они насилно приграбили, него ни оне цркве којима су раније погрешно управљали, и да
се уз помоћ власти јавно дискредитују, а дотични први епископ да их изопшти. Јер, ред
захтева, да они који су привржени свој осталој браћи и читавом сабору, задрже себи по
праву, не само своју катедру, него да у њиховој области буду и поменуте спорне области;
а они, који рачунају на заштиту својих мештана и презиру сваку братску љубав, морају
нe само изгубити оне области, него, као што сам рекао, световна ће им власт, као
бунтовницима, одузети и њихова пређашња места". Епископи Онорат и Урбан рекоше:
„Велика разборитост ваше светиње дубоко је проникла наше умове, и ми сматрамо да
треба једнодушним одговором прихватити ваш предлог". Сви епископи потврдише да су
сагласни.
65. правило: Нико од епископа не сме примити туђег клирика пре него ли то допусти
епископ коме је припадао тај клирик.[86]
66. правило: О томе да је епископу Картагине слободно да постави клирика где жели
Епископ Аврелије рече: „Браћо, чујте моју реч: много се пута дешавало да је свештено
лице друге епархије због потребе тражило од мене или ђакона или свештеника или
епископа. И ја, памтећи шта је установљено, одазивам им се, пак се обраћам епископу
онога клирика кога траже, и казујем му да његовог клирика траже дотични једне или
друге цркве. И до сада ево, нико против тога није дизао глас. Али, да се то не би
догодило, тј. да не би било противљења томе од стране оних које ја тражим, а ви знате
да ја морам водити бригу о свим црквама и постављењима, кад се обратим са два или три
сведока из ваше заједнице к једном или другом из светитеља, па се дотични нађе да је

без приговора, праведно је да ваша љубав пресуди шта треба чинити, јер ја, као што
знате браћо, по вољи Божијој, водим бригу о многим црквама". Епископ Нумидије рече:
„Овом престолу је свагда припадала власт, да поставља по жељи сваке цркве за
епископа одакле хоће и ма од чијег имена да му се обрате". Епископ Епигоније рече:
„Твоја добра жеља усмерава твоју власт, јер ти, брате, мање себи допушташ, него што
можеш, и тиме постајеш пред свима добар и човекољубив; јер и ово од твога
расуђивања зависи, да покажеш обзир наспрам особе сваког појединог епископа, али
исто тако, ако нађеш за добро, при првом и једноставном договору са њима, ти мораш
штитити власт своје катедре, тим више што си обавезан помагати свим
црквама. Обзиром на то, ми ти власт не дајемо, него ти власт потврђујемо, тако
да можеш свагда имати кога хоћеш, и да можеш, одакле ти се свиди, постављати
потребна лица за предстојнике црквама или за друге послове". Епископ Постуметијан
рече: „А ако ко има само једног свештеника, зар и тог треба узети?" Епископ Аврелије
рече: „По Божијој милости, један епископ може постављати многе свештенике, а
свештеник који је способан за епископство, теже се налази; зато, ако се који нађе да
има само једног свештеника и тај је способан за епископство, нека се и тај један
постави". Епископ Постуменијан рече: „Али ако други епископ има много клирика, тада
међу њима треба наћи онога којим ћe заменити онога који је изабран за епископа".
Епископ Аврелије рече: „Наравно, да као што си ти помагао другој цркви, тако ће
исто и онај који има више клирика, уступити поједине од њих на служење".
67. правило: О томе да епископи који су постављени у одређеним епархијама, не могу
тражити никакве друге области
Епископи Онорат и Урбан рекоше: „Чули смо наредбу по којој се парохије не могу
удостојити да добију посебне епископе, ако за то нема дозволе од онога коме су оне
подручне. Међутим, на нашим просторима неки епископи који су постављени над
извесним парохијама дозволом оног епископа који је од древности управљао дотичном
облашћу, траже себи још и друге. Ово закључком ваше љубави мора бити за будућа
времена спречено и укинуто". Епископ Епигоније рече: „За свакога је епископа
очувано право колико треба, да се из извесног састава парохија никакво место не
сме одвајати с намером да се постави посебни епископ, осим случаја да на то пристане
онај који има власт над тим областима. Па ако он допусти да дотична област добије свога
епископа, постављени нека се простире на друге области, јер је само та једна, пошто је
одвојена од састава осталих, удостојена да ужива част посебног епископства". Епископ
Аврелије рече: „Ја не сумњам да ће љубав свију вас одобрити да епископ, који је
дозволом пређашњег епископа постављен у извесној области, има своју власт
простирати само на онај народ за који је постављен А пошто сада, како процењујем, све
анализирамо, ако је све ово сагласно са вашим судом, тада то потврдите вашим
одобрењем". Сви епископи рекоше да је то свима по вољи, и то потврдише. И потписаше:
„Аврелије, епископ Картагине, сагласан је са овом наредбом, и прочитавши је,
потписах...". Исто тако потписаше и сви остали епископи.
68. правило: О томе да они који су у дечијем узрасту били крштени од донатиста могу
бити примљени у клир Цркве
„Пошто се ваша једнодушност заједно са мном[87] сећа да је на претходном сабору
установљено да се они који су у дечијем узрасту били крштени од донатиста, и који још
нису били кадри да спознају њихове заблуде, али када су достигли доба када су
способни за размишљање, гнушајући се њиховог бешчашћа, упознали истину, имају се по
древном чину уз noлагање руку на њих, примити у саборну Цркву Божију, која је по свој
васељени. Пређашња заблуда, у овом случају, не треба да буде препрека да се такви
приме у клир јер су, приступивши к вери, својим приступањем признали истиниту Цркву,
и у њој, исповедивши веру у Христа, примили Тајне Пресвете Тројице које су све
беспорно истините, свете и божанствене, и на којима се заснива сва нада наше душе". И
мада древна дрскост јеретика настоји да под именом истине рашири супротне мисли, опет
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крштење" (Еф. 4,5), и оно што се има давати само једном, не треба изнова други пут
примати, него када предају анатеми саму заблуду (у којој су били), пошто се положе руке
на њих, нека се приме у Цркву, која је, као што је речено, голубица (погл. Песма над
песмама 2,10), и једина мајка хришћана у којој се спасоносно примају све вечне и
животворне тајне, које уосталом, подвргавају великој осуди и казни оне, који упорно
остају у јереси, тако, да чим је светлије било оно за њих, што их је док су били у истини,
водило ка вечном животу, тим тамније и осуђујуће постаје то за њих када су у заблуди; и
од овога су се поједини сачували, па спознавши прави пут саборне мајке - Цркве, из
љубави ка истини, повероваше свим оним тајнама, и примише их. Да су такви, када се
добије уверење о њиховом добром начину живота, могу без сваког колебања правилно
уврстити у клир, да служе светим тајнама, а нарочито у данашњим тешким приликама,
нема никога који то неће допустити. Али, ако неки клирици, следбеници онога
истог учења, пожеле, задржавши своју част, прећи к нама заједно са својим народом, а
зна се да они исту љубав ка добру пружају народу кроз корисне савете и руководе га
ка спасењу, сматрам, да све ово мора остати на одлуку горепоменуте браће[88]. Док

они не искажу своје мишљење, и док, промисливши у њиховом мудром савету,
питање око овог предлога не удостоје утврдити за све, тј. како да поступамо у овом. А
међутим, ми се ограничавамо овом приликом само на оне који су били крштени у
детињству, да се сагласне, ако им је угодно, са нашим закључком, да се исти могу
поставити у клир. Све, дакле, оно што смо сада просудили од СВЕТИХ епископа, нека
ваше часно братство установи самном заједно, и да мора бити извршено".
69. правило: Потребно је замолити најблагочестивије цареве да се у потпуности
униште остатци идола који су по читавој Африци, јер у многим приморским местима и у
разним поседима, ова незаконита заблуда још увек је изражена. Стога, нека издају
налог да се идоли униште, и нека заповеде да се на сваки начин разруше идолски
храмови који су по селима и по скривеним местима, где и даље стоје без и најмање
пристојности.
70. правило: Потребно је још замолити благочестиве цареве да се удостоје установити
да ако ко жели повести некакав судски процес у Цркви на основу апостолског права
(које припада црквама), а једна од страна не може бити задовољна одлукама суда
клирика, не треба допустити да се позива на суд, ради сведочења, онај клирик који је
пре тога тај исти посао чинио, или је присуствовао при претресу истог; а тако исто, не
може се позивати на суд да сведочи онај који је у сродству са црквеном особом.
71. правило: И ово треба молити од царева који су хришћани: пошто се супротно
Божанственим заповестима у многим местима одржавају гозбе које су уведене из
незнабожачких заблуда, тако да и неки од хришћана тајно бивају на тим гозбама,
нека заповеде да те гозбе буду забрањене, како у градовима, тако и у селима. А
нарочито због тога што у неким градовима такве особе не зазиру да чине тај грех и
на саме дане светихмученика, па чак и у самим светим местима; и на те дане, а стид је о
томе и говорити, изводе на пољима и на улицама гнусне плесове и срамним речима
вређају част домаћина и скромност многих других побожних жена, које се на тај свети
дан окупе, тако да се дешава да многи беже и из самих светиња.
72. правило: Треба молити и за следеће: да се забране позоришне игре, како недељом,
тако и у друге дане који су свети за хришћане; а нарочито стога, што у току осам дана
свете Пасхе, свет се у масама слива на коњске трке, више него ли у цркве. Треба још
молити да за те игре буду одређени други дани који се не подударају са хришћанским
празницима, као и то да се нико од хришћана не принуђава да иде на те представе.
73. правило: Потребно је молити и за ово: да установе, да једног клирика, ма на
коме се степену он налазио, а био је осуђен због преступа од стране епископа, не може
штитити од казне ни она црква при којој јеслужио, нити било који други човек. И
да заповеде да се у противном случају такви казне или новчаном казном или лишењем
части, и да се не узима у обзир ни узраст, ни пол.
74. правило: Потребно је молити и ово: да, ако је неко оставио глумачки посао, па је
пожелео приступити благодати хришћанства и уздржавати се чист од оних глумачких
нечистота, у таквом случају нека нико не допушта себи да таквога наговара или
принуђује да се врати у пређашњу прљавштину.
75. правило: У погледу проглашења у цркви ослобођења робова, ако се сазна да то
чине наши саслужитељи у Италији, нормално је да ћемо и ми следити њихов пример;
пошто нашем изасланику дамо пуномоћ да може разрешити све, што је сходно са вером, а
на страни је добра црквеног чина и спасења душа, тада ћемо и ми то примити, одајући
хвалу пред лицем Господа.[89]
76. правило: Епископ Аврелије рече: „Не сматрам да наш заступник (послат у
Италију) мора оставити без пажње Екитијева дела, који је одавно због тога био осуђен од
епископа. Него, ако се случајно нађе у оним местима, нека се тај наш брат постара да
заштиту црквеног реда, и поступи против њега како треба и где је могуће". Сви
епископи рекоше: „Веома нам је угодан овај предлог".[90]
77. правило: О томе да треба благо поступати са донатистима
Пошто смо разабрали и просудили све што нам се учинило да може допринети користи
Цркве, саизвољењем и надахнућем Духа Божијег, нашли смо за добро поступати са
горепоменутим људима благо и тихо, премда они својим беспокојним одступништвом
веома се удаљавају од Тела Господњег, не би ли таквим нашим поступком к њима свима
постало јасно, а који су у разним епархијама Африке ухваћени у њихову заблуду,
каквом су заблудом заведени. Може бити да, када ми кротошћу будемо сабирали оне који
другачије мисле, да ћe им Бог, као што апостол каже, дати покајање за познање истине,
и да ћe се ослободити из замке ђавола који их је подјармио својој вољи
(погл. 2. Тим. 2,25-26).
78. правило: Установљује се, дакле, да се са нашег сабора световним властима у
Африци пошаљу грамате, и да се те власти замоле да пруже помоћ Цркви у оним
ситуацијама када се по градовима власт епископа умањује. тј. да они испитају шта се
догађа у местима у којима су црквама завладали максимијанисти, а исто и по питању
оних који су, заведени од њих, ушли у раскол; и да ради поузданог и свеопштег знања,
нареде да се то обавезно уврсти у записе народних дела (протоколе).
79. правило: О томе да се клирици донатиста могу примати у клир саборне Цркве

Установљује се и то да се пошаљу грамате браћи и саепископима нашим, а нарочито
апостолском престолу, на коме председава већ споменути, високочасни брат и
саслужилац наш Анастасије, који зна какву велику потребу трпи Африка, да ради мира и
користи Цркве (ако се то покаже потребним за мир хришћана и пошто о томе просуди, и
на то пристане дотични саборни епископ који управља помесном црквом),
треба примати са истим њиховим частима и клирике донатиста када, променивши свој
начин размишљања, изјаве да желе приступити к саборном јединству; а познато је, да
се у прошлим временима тако исто поступало у погледу онога раскола, као што о томе
сведоче примери многих, а поготово Афричких цркви у којима се ова заблуда
појавила; и то не да се овим повреди сабор, који је поводом овог питања одржан у
прекоморским градовима, него да се донесе корист онима који желе овим начином прићи
саборној Цркви, и да се не стави никаква препрека њиховом сједињењу. За оне, о којима
се зна, да у местима где живе на сваки начин настоје и помажу саборно јединство, ради
очевидне користи душама своје браће, за такве не може никако бити препрека оно што
је установљено против њихових части на прекоморском сабору, јер од спасења није
искључена ни једна особа. Другим речима, да онима који су били рукоположени од
стране донатиста, ако се поправе и пожеле прећи к саборној Цркви, не треба им
одрећи примање и признање њихових части, него на против, нека се приме сви они
који настоје да се помогне саборно јединство Цркве.
80. правило: О томе да се мора послати посланство к донатистима ради позива на
помирење
Установљује се и то да се, кад ово окончамо, пошаљу ради предлога о миру и
јединству, без кога је немогуће да се обезбеди спасење хришћана, из наше средине
заступници к донатистима, било к њиховим епископима, ако их имају, било к лаицима,
па помоћу тих заступника нека се сазна како они ништа оправданога немају да кажу
против саборне Цркве; а нарочито, ради бољег посведочења о томе, нека сваки из
грађански записника види, како су они сами поступили са својим властитим расколницима
(максимијанистима) јер им је у томе, ако то желе видети, од Бога показано да су се они
исто тако неоправдано оделили од јединства Цркве, као што се сада жале да су се
максимијанисти одвојили од њих. Између самих оних које су они јавно влашћу свога сабора
осудили, поједине, признавши им њихову част, после поново примише, и признадоше као
исправно крштење које су извршили они исти који су од њих самих осуђени и били
свргнути, чиме се очевидно показује да је њихово срце пуно зла, које их потиче да се
противе миру у Цркви која је по читавом свету, када они тако поступају у корист
Донатових следбеника и не сматрају да скрнаве себе заједницом са онима које су само из
потребе мира к себи примили, а међутим препиру се са нама, тј. са сабором Црквом, која
се простире чак до последњих граница земље, и неће да схвате да противрече себи
самима, када остају у злој заједници са онима које су они сами већ осудили.
81. правило: О томе који се клирици имају уздржавати од жена
Пошто су се пронели гласови о неуздржаности неких клирика по питању њихових
жена, установљује се: да епископи, свештеници и ђакони имају се уздржавати од својих
жена у тачно одређене дане; и ако то не учине, нека се свргну са црквене службе. Други
клирици нека се на то не принуђују, него нека у томе следе обичају сваке цркве[91].
82. правило: Установљује се да ниједан епископ не сме оставити место где се налази
његова катедра и преселити се у другу цркву која је у његовој области, нити се сме
бавити неким својим пословима више него што се мора бавити и тиме запуштати
старање и бригу о народу који му је поверен.
83. правило: О томе да треба крстити децу када се за њих посумња да нису крштена
У погледу деце се установљује: сваки пут када се не нађу поуздани сведоци који могу
доказати да су та деца заиста крштена, а она сама због свог узраста нису у могућности
да тачно одговоре да ли им је тајна даривана или није, потребно их је без сваког
оклевања крштавати да их таква неизвесност не лиши заједнице са светињом. А ово су
наша браћа, заступници Мавританије посаветовали ради тога јер је много таквих за које
се не зна да ли су крштени или нису, а откупљују их од варвара.
84. правило: О томе да треба јављати о дану Пасхе у току сабора
Такође се установљује да се о дану свете Пасхе има јавити свима, записавши о томе
испод одлука сабора. Дан сабора нека буде онај који је установљен на Хипонском
сабору, тј. десети дан пред септембарским календама (тј. двадесет и први дан августа),
и о овоме треба јавити писмом свима који началствују у епархијама, да на тај дан тачно
пазе, када код себе сазивају на сабор.
85. правило: Установљује се и ово: да ниједном епископу не буде допуштено да заузима
ону катедру на коју је постављен за привременог управитеља, под изговором старања о
народу или неке расправе која се појавила, него мора настојати да за годину дана реши
настали проблем. А ако поступи против овога, пошто истекне година дана, нека се
изабере други управитељ.
86. правило: Сви установљујемо да треба од царева тражити да се поводом
злостављања убогих, који се непрекидно обраћају Цркви својим жалбама, за њих

изаберу заштитници (екдици), који ће их, уз настојање епископа, штити од насиља
богаташа.
87. правило: Исто се установљује да сваки пут када се треба сакупити сабор, епископи
које не спречава старост, ни болест, нити нека велика потреба, морају благовремено
доћи на сабор; и који првенствују, сваки у својој епархији, нека се известе о свим
епископима, и о томе да ли су у два или три места били њихови сабори, пак са свакога
од тих сабора морају без изговора на дан сабора доћи изасланици који ћe се
наизменично бирати. Ако нису у могућности да дођу због неке велике неприлике
која се појави, а не прикажу свом првом епископу разлог због кога су
били спречени, такви се морају задовољити заједницом само у својој цркви.
88. правило: О Кресконију Виларекентијском сви установљујемо да треба дати до
знања епископу који началствује у Нумидији, да он мора својим граматама упозорити
споменутог Кресконија да дође и да више не одлаже своје појављивање на великом
Афричком сабору; а ако изостане и не дође, нека се зна, да ћe се против њега изрећи
пресуда.
89. правило: Такође се установљује да, пошто се не мора за дуго времена
пренебрегавати тиме, што је Хипонска црква остављена без управитеља, и пошто се
тамошње цркве налазе у власти оних управитеља који су се одрекли незаконитог
заједничарења са Екитијем, тамо је потребно са овог сабора послати следеће
епископе: Ригина, Алипија, Августина, Материна, Теасија, Еводија, Плацијана, Урбана,
Валерија, Амвивија, Фортуната, Кводвултеја, Онората, Јануарија, Апта, Онората,
Ампелија, Викторијана, Евангела и Рогатијана, па нека они сакупе и на прави пут доведу
оне који, по неоправданој упорности својој, сматрају да морају дочекати повратак
Екитија из бегства, и тада заједничком молитвом нека им буде постављен епископ. Ако
они сами не желе радити о томе да наступи мир, нека не стављају никакве препреке за
избор предстојатеља кога треба поставити ради користи за цркву која је толико
времена била запуштена.
90. правило: Такође се наређује да сваки пут када је на ког клирика подигнута нека
оптужба, или је окривљен због неког преступа, па због тога да би се сачувао углед
Цркве, тако и ради уважавања клирика којима се због тога снисходи, а исто тако и да би
се стало на пут гордељивој наслади јеретика и незнабожаца, ако ти клирици, као што и
треба, пожеле да свој проблем одбране и желе да докажу своју невиност, морају то
учинити у току године у којој ће бити изван заједнице. Ако пропусте ту годину, никаква
реч оправдања нека се не прима од њих.
91. правило: Исто тако и ово се установљује: да ако је неко примио некога из туђег
манастира, и хоће да га произведе у клир или да га постави за игумана једног од
својих манастира, епископ који то учини, нека се удаљи из заједнице са осталима, и
нека буде ограничен само на заједницу са својим народом, а дотични престаје да буде
клирик или игуман.
92. правило: Одређено је и ово: да ако неки епископ представи цркви јеретике или
незнабошце, били му они родбина или не, те их постави за своје наследнике,
против таквог епископа и након његовог упокојења нека се изрекне анатема, и
његово име нека се не спомиње од стране свештеника; нити га треба правдати тиме што
је можда умро без завештања јер, чим је био постављен за епископа, он је одмах
морао располагати својим иметком по закону и онако како приличи његовом звању.
93. правило: Исто тако се установљује да у погледу ослобађања робова који бивају у
цркви, потребно је са молбом се обратити цару.[92]
94. правило: Такође се установљује да сви олтари који су подигнути било на пољима,
виноградима као за спомен мученицима, ако се не нађе да је у истима положено тело
или део моштију неког од мученика, да такви олтари морају бити, ако је то могуће,
порушени од стране помесних епископа; а ако то није могуће учинити због смутње
народа, нека се у том случају народ поучи да се не окупља на тим местима. И који право
мисле, не смеју никаквим сујеверјем бити привучени на Та места; нити се под неким
изговором може држати спомен мученика онде где нема тела или дела моштију, или
ако није поузданим предањем посведочено да је управо ту било место где су ти мученици
живели или где су пострадали. А који су год олтари, ма где било, подигнути на основу тога
што се некима нешто јавило у сну, или услед откривења неких људи, све такве олтаре на
сваки начин треба рушити.
95. правило: Установљује се и ово: да се од најславнијих царева измоли да коначну
буду уништени сви остатци идолопоклонства, и то не само кипови, него и они који се
налазе по шумама и другим местима.
96. правило; Сви епископи рекоше; „Када год буде потреба да се нека грамата упути
на сабор, нека часни епископ који председава на овој катедри, нека он изволи у име свих
да приреди посланицу и да је потпише". Такође је установљено да се епископимазаступницима, који требају бити послати у епархије по Африци, а поводом донатиста,
уруче грамате у којима ћe бити назначена граница њихове опуномоћености, као и то да
се те границе не смеју прекорачити.[93]

97. правило: О реду међу епископима; да они који су касније постављени не смеју
заузимати места пред онима који су постављени пре њих[94]
Епископ Валентин рече: „Ако ваше добро снисхођење допусти, изложићу редом оно
што је раније учињено у Картагинској цркви, и потписима наше браће свечано потврђено,
и напоменућу, да и ми то морамо чувати. Ми, дакле, то знамо да се црквени устав увек
тачно чувао, и да ни један међу браћом није смео заузети место пред онима који су
старији, него на против, по љубави, увек се старијима уступало првенство, које су после
и наследници благородно примали. И овај ред треба да закључи ваша светлост, да се
још јаче вашим гласом учврсти". Епископ Аврелије рече: „Не би нам управо ни
требало да се враћамо на оваква питања, да се нису случајно појавила нека непојмљива
мишљења која су узбудила нашу пажњу на поменуте наредбе. Али пошто ово дело,
које је сада напоменуо наш брат и саслужитељ, јесте оно што се тиче свих нас, да
свако од нас зна место (положај) које му је БОГОМдодељено, и да они који су касније
постављени морају уступати место онима који су постављени раније, те да не смеју ништа
предузимати без њиховог знања, зато и предлажем, како ја сматрам, да сав сабор на
прикладан начин мора укорити свакога који презире или се показује као дрзак према
онима који су раније постављени". Ксантин, епископ прве катедре у Нумидији
тада рече: „ Чувши предлог брата и саслужитеља нашег Аврелија, шта на токажу
присутна браћа?" Епископ Дијамитије рече: „По вашем одобрењу предлаже се оно што
је гласом предака установљено, а нашим гласом нека се свечано утврди да се и даље
мора чувати оно што је изложено у списима претходних сабора цркве у Картагини". Тада
сви епископи рекоше: „ Ово је ред од Отаца и од предака који је свагда био чуван, па
ћемо и ми, милошћу Божијом, томе следити уз очување права првенства оних епископа
који су у Нумидији и Мавританији, на основу списа који се налазе у Нумидијској архиви и
списка престола (катедри) ". Потом би по вољи свим епископима који су потписали
одлуке ТОГ сабора, да се списак катедри и првобитне одлуке из Нумидије налазе у
првој катедри и у митрополији Константине.
98. правило; О Кводвултдеју и Кентиријатију
Пошто је противник његов тражио да он изађе пред наш сабор, а он, упитан да ли
жели парницу са њим да води пред епископима, то најпре обећа, а сутра изјави да то
више не жели и удаљи се, сви епископи установљују: да нико не мора примати у
заједницу тога Кводвултдеја док се његово питање до краја не реши. А у потпуности га
лишити епископства, пре него се реши његов проблем, то не би било по правилима.
99. правило: О епископу Максимијану Вагенском установљује се: да се имају послати
грамате од стране сабора и њему и народу, о томе да се он слободно може уклонити од
епископства, а да народ има право себи изабрати другога.
100. правило: Такође се установљује и ово: да који год у будуће буду постављени у
епархијама по Африци, да ти морају добити грамате са својеручним потписима оних који
су их поставили, и на тим граматама мора бити означена конзула, тј. година и дан
рукоположења, да се не би појавила никаква сумња у погледу млађих и старијих.
101. правило: Установљено је и ово: да ако је један само једном читао у цркви, тај нека
се не прима у клир друге цркве.
102. правило: О томе да треба ступити у договор са донатистима
Епископ Аврелије рече: „Шта је подвргнуто претресу од стране ваше светости,
треба, како ја сматрам, да буде утврђено и црквеним чином, јер сви ви сте обећањем
својим предложили, да сваки од нас мора у своме граду, или сам по себи ступити у
разговоре са вођама донатиста, или присајединити к себи неког од суседних епископа,
па тако ступити са њима у разговоре у сваком граду или месту, а посредовањем
началствујућих власти у тим градовима или местима. И зато, ако је ово свима по вољи,
нека се о томе одлучи". Сви епископи рекоше: „Свима је ово по вољи и ово смо ми
својим потписима потврдили"[95].
103. правило: Епископ Аврелије рече: „Што нам је влашћу оног великог престола
допуштено, молимо да од ваше пречасности буде прочитано и да се спроведе у дело".
Пошто је наредба прочитана и свима предочена, епископ саборне Цркве (епископ
Аврелије), рече: „Посланицу која треба бити послата од ваше пречасности к
донатистима, изволите саслушати, затим је уврстите у саборске списе и пошаљите к
њима, па затим примите њихов одговор кроз извештаје".
„Послати са пуним овлашћењем од нашег сабора, ми ступамо у разговор са вама и
желимо се обрадовати вашим обећањем. Јер знамо љубав Господа, који је рекао:
Блажени миротворци јер ћe се синови Божји назвати (Мт. 5, 9), а преко пророка је
напоменуо да и онима, који неће да се називају нашом браћом, кажемо: Ви сте браћа
наша (Ис. 66, 5). Ви, дакле, не морате омаловажавати ову нашу опомену која
долази од љубави к миру с вама, и ако ви сматрате, да нешто истине има код вас, не
смете се устезати да то и кажете. Сазовите ваш сабор, и изаберите међу вама такве
којима ћете поверити да докажу вашу истину; ми ћемо то исто учинити, тј. изабраћемо
са нашег сабора такве, који ћe са онима које сте ви изабрали, у миру разабрати на
одређеном месту и у одређено време свако спорно питање које вас дели од заједнице са
нама, да на тај начин древна заблуда, уз помоћ Божју, једном за свагда буде окончана

и да немоћне душе и невешти народ, заведен од људи, не пропадне у светогрдном
расколу (расцепу). Јер, ако ово братски примате, истина ће се лако пројавити; ако ли
не желите то да учините, ваше неверје ће се одмах препознати".
И када је ово прочитано, сви епископи потврдише своју сагласност са тим речима[96].
104. правило: Упутство браћи Теасију и Еводију, заступницима који су упућени од
стране Картагинског сабора к најславнијим и најблагочестивијим царевима: „Када, са
Божјом помоћи, они приступе к најблагочестивијим царевима, нека им тада прикажу како
су у време прошлогодишњег сабора, старешине донатиста уз помоћ градских позивача
били позвани да се са пуном слободом сакупе, па ако имају поуздања да могу заштитити
своје учење, нека изаберу међу собом неколико њих који ће бити вешти да воде
дијалог са нама, и хришћанском кротошћу, без сваког колебања, показати ако нешто
од истине има на њиховој страни, те се на тај начин из незнања и једностраности
противника показује, где је сада она саборна искреност која је сијала још у најдревнија
времена; али, ако исти немају поуздања у себе, и нису готово ништа смели да одговоре,
према томе, пошто је епископски и миран начин поступања према њима већ испробан,
а они, немајући снаге да одговоре нешто против истине, обратише се к насиљу, тако
да су могли у неприлику довести многе од епископа и клирика, а о лаицима да и не
говоримо; те, осим тога, запосели су и неке цркве, а такође се труде да још неке
заузму. Њихово царско човекољубље мора се постарати да саборна Црква, која их је у
својој благочестивој утроби зачела и кротошћу вере васпитала, буде заштићена
од њихове стране, и да у благочестива њихова времена не буде неким дрским људима
дозвољено да претњама савладавају немоћни народ кога својим баснама нису могли
навести на зло. А познато је, и често је и законима јавности било предато, колика
недела ствара светина отпадника, и то је много пута било осуђено и наредбама већ
поменутих најблагочестивијих царева прекорено. Па против беса тих потребно је да
и сада добијемо помоћ, која никако није необична, нити посебна, него је по Светом
Писму; пошто је апостол Павле, као што казују Дела апостолска, савладао војничком
помоћу заверу разузданика. Зато и ми сада молимо да се, што је пре могуће, пружи
заштита саборној Цркви, и то не само у свим градовима, него и у свим местима
подједнако. И о овоме треба замолити: да се очува закон који је издао Теодосије у
погледу потражње десет литара[97] злата од јеретика који рукополажу или бивају
рукоположени, а исто и од поседника код којих се затекну њихови зборови (сабори); уз
то да исповеде да тај закон буде утврђен на начин да се рашири и на оне чије су
преваре доказали сведоци, како би барем, овога се не плашећи, престали са
стварањем раскола и јереси они који, и ако виде своју вечну пропаст, ипак нису
одлучени да би се очистили и поправили. Треба још молити и о овом: да благочашћем
њиховим буде поновљен и онај закон који и данас још постоји, и који лишава права
јеретике да, било по наследству, било завештањем, могу нешто или примати или
завештати; једном речју - да сви они, који су заслепљени са јереси, и који желе да
остану у заблуди донатиста, морају бити лишени права и тога да било шта другима
остављају, као и тога да било шта примају од других. Који пак, размишљајући о јединству
и миру, пожеле да се поправе, нека им је, и без ускраћивања оног закона, слободно да
добију наследство, мада им је оно или неки други дар, био додељен онда док су још
били у јеретичкој заблуди, осим наравно оних, који тек тада нађоше да се обрате
саборној Цркви када су их позвали на суд, јер о таквима треба мислити да су
они пожелели саборно јединство не због бојазни од небеског суда, него због лакомства
за земаљском добити. И у погледу овога потребна је помоћ од стране власти сваке
дотичне епархије. Ако заступници нађу да се и још нешто може постићи за добро Цркве,
дајемо им овлашћење да то слободно чине"[98].
105. правило: „Заступници из свих епархија нека се слободно шаљу на сабор. Наређено
је да се пошаљу заступници и грамате Мисонију, да се слободно шаљу заступници;
и пошто је само у Картагини учињено сједињење, то нека се пошаљу грамате властима
да и у осталим епархијама и градовима те власти нареде да се стреми к јединству; а
Картагинска црква, у име целе Африке, нека пошаље на двор, заједно са граматама,
епископа и изјаву благодарности због тога што су донатисти изгнани. Биле су
прочитане и грамате папе Инокентија по питању тога да епископи могу, када то желе,
прелазити и на другу страну мора јер је то тако утврђено одлуком епископа. А ради
најаве благодарности што су искључени донатисти, нека се два клирика Картагинске
цркве пошаљу у двор[99].
106. правило: О томе да не треба сазивати општи и свецели сабор осим онда када је то
заиста потребно
Установљује се и ово: да у будуће није потребно сваке године покретати сву браћу
него, када је потреба читаве Африке и о томе буду упућене грамате са разних
страна к овом (Картагинском) престолу, тада ће се сазивати велики Сабор у оној
епархији где је то најпотребније или је то најлакше могуће учинити. Дела која нису
општа, нека се расправе у свакој (дотичној) области.

107. правило: Ако се догоди да се један судски посао пренесе на виши суд, и онај
који је незадовољан првом одлуком, као и онај против кога се тражи нови судски процес,
сами изаберу судије, не смеју после тога да сепозивају ни на један други суд.
108. правило: О црквеним извршитељима
Осим овога, установљено је замолити да се за све црквене потребе изабере пет
извршилаца, који ћe се распоредити по разним областима (епархијама)[100].
109.правило: Такође се установљује да посланици Викентије и Фортунат, који се
шаљу у име свих епархија, замоле преславне цареве да овласте постављење учених
екдика, који ћe бити обавезни службом, да бране црквене послове, и који би, као
свештеници дотичне епархије, а уједно и као они који су на себе примили одбрану
црквених дела, слободно могли, када је потребно, улазити у суд да би одбили нападе и
приказали оно што је потребно.[101]
110. правило: Установљује се да изабрани заступници, који су послати у двор, морају
имати потпуно слободно заступништво.[102]
111. правило: Установљује се и ово: да народ, који никада није имао свог
посебног епископа, не може га ни имати ако то не нареди велики сабор дотичне области
заједно са првим епископом, и ако на то не пристане онај по чијом је управом раније била
дотична црква.
112. правило: О народу у областима које се обраћају од донатиста
Народ који се обраћа од донатиста, и који је и без дозволе сабора имао свога
епископа, мора бити удостојен да га и даље има; који је пак народ имао епископа, и
после смрти истога, није више желео имати епископа, него је хтео да се присаједини
области неког другог (епископа), ово му се не мора бранити. Уз то, наређено је и ово: да
епископи, који су пре него што ће бити проглашен закон о присаједињењу, обратили
свој народ саборној Цркви, такви морају задржати своју власт над тим народом;
а после закона о присаједињењу, пак даље, треба све црквене и дотичне области, и све
друго што припада тим црквама, уступити под власт саборних епископа који се налазе у
оним местима којима су завладали јеретици, било да су се исти касније обратили к
саборној Цркви, било да нису; пак и ако су поједини међу њима после издавања
царског закона присвојили нешто, то треба да буде враћено.
113. правило: Поводом извештаја епископа Маврентија
Кад је услед извештаја и прозбе епископа Маврентија био прочитан лист кога је донео
епископ Плакентије, заменик заступника Нумидије, и који је лист, по изјави истог
Плакентија, био прочитан пред епископима, па кад никако нису могли наћи оне, који су
по изјавама ђакона морали бити при вратима, и које су у два и три наврата тражили, тј.
старце из Нове Германије, тада је свети Сабор закључио да се пошаљу грамате
старцу Ксантину, из којих би сазнао, да се не сме подврћи увреди епископ за вољу
дотичног народа. Епископ Маврентије рече: „Пошто су старци из Нове Германије два и
три пута тражени, и нису нађени, при свему томе, што им је било јављено од првог
епископа да се имају појавити пред светим Сабором, који се одржава ових ида, и сви они
беху одсутни, нека ради тога ваша светост просуди о овом делу, како ја не бих морао
невин да страдам због њихове упорности у клеветању". Свети Сабор је наредио: да по
јерархијском праву, овај Сабор мора изрећи своју пресуду онима који остају упорни;
али, пошто се црквена скромност мора у сваком погледу узимати у обзир, то су биле
обећане и грамате за старца Ксантипа. да зна за судије које су изабране од стране
Сабора, и који ћe без одлагања разабрати проблем настао у Тубурсикену, и донети
закључке о свему. Епископ Маврентије рече: „За судије нека се назначе: најсветији
старац Ксантин, најсветији Августин, Флорентин, Теасије, Сампсихије, Секунд и Посидије,
и ово заповедајте да се ради мене установи ". Свети Сабор је пристао на тражене судије;
а остале судије које су потребне да би се допунио законски број, нека старац Ксантин
допусти да изаберу сами становници Нове Германије.[103]
114. правило: О томе да се морају помирити црква у Риму и Александрији
Установљује сe: да по питању размерица између цркве у Риму и Александрији, да је
потребно писати најсветијем папи Инокентију, да обе цркве морају чувати онај мир међу
собом који је Господ заповедио.
115. правило: Установљује се: да сходно јеванђеоском и апостолском учењу, ни онај
кога је жена оставила, нити она коју је муж оставио, не може се састављати са другом
особом, него или нека тако остану, или нека се помире међу собом; а ако ово презру,
треба их потаћи на покајање. И ради овога питања потребно је замолити да се изда
царски закон.
116. правило: Установљује се и ово: да сви имају проузносити молитве које је сабор
потврдио, било то молитве којима започиње или се окончава (богослужења), и молитве
предложења или (молитве) при полагању руку. И нека се од сада не употребљавају
друге (молитве) супротно вери, него нека се проузносе само оне које су сабрали
најпросвећенији.
117. правило: Установљује се: да буде лишен црквене части сваки онај из клира који
буде тражио од цара да се његово питање разматра на световном суду; ако од цара
тражи суд епископа, нека му се то не забрањује.

118. правило: Ко је одлучен од заједнице у црквама Африке, па се поткраде и оде
преко мора, у тамошње земље да би га примили у тамошњу заједницу, подвргава се
низвргнућу из клира.
119. правило: Установљује се и ово: да када неко пожели да иде у царску палату, о
томе мора бити речено у отпусној грамати која се упућује римској цркви, и од њих мора
добити други отпусну грамату за палату. Због тога, ако је добио отпусну грамату само до
Рима, а прећутао је о потреби због које треба да иде у царску палату, па одлучи да
сам пође у двор, такав нека се лиши заједнице. Покаже ли се нека изненадна потреба
да пође у царску палату док је још тамо у Риму, нека о тој својој потреби каже
епископу Рима, и нека прикаже документ који је добио од тог епископа. А у отпусним
граматама које епископи издају својим клирицима нека је назначен дан Пасхе, ако
случајно није познат дан Пасхе те године, нека се стави датум прошлогодишње Пасхе,
подобно ономе како се у световним документима наглашава: „После конзулства...".
120. правило: Такође се установљује: да заступници овог часног Сабора, затраже од
преславних царева све што нађу да је корисно против заблуда донатиста и Јелина, и
против њиховог сујеверја.[104]
121. правило: На овоме сабору установљено је да један епископ сам не може
одлучивати о судском процесу који се тиче и њега
Дела овога сабора нису записана ради тога што су се разматрала помена, него свеопшта
питања[105].
122. правило: У то време био је издат и закон, да по слободној вољи, свако може
прихватити подвиг хришћанства[106].
123. правило: Сабор против јереси Пелагија и Целестија (Келестија)
При најславнијим царевима Онорију, дванаесте године, и Теодосију осме године,
конзула, о мајским календама, у Картагини, у ризници цркве Фауста, председавајући
сабора би епископ Аврелије, при ђаконима, који су стајали,признато је од свих
епископа цркве у Картагини, који су присуствовали на овом сабору, и чија су имена и
потписи у записнику (сабора): да Адам није створен од Бога као смртан. Који каже да
је први човек, Адам, створен као смртан, тако да, сагрешио он или не, ипак је морао
умрети телом, тј. изаћи из тела, не због казне за грех, него по неопходности природе,
(такав) нека је анатема.[107]
124. правило: Исто тако се установљује: да они који одбацују потребу крштавања мале
деце и оне деце која су тек рођена, или казују да се она крштавају ради опраштања
греха али да од прародитељскога Адамовог греха ништа на себи немају што би
требало омити бањом поновног рођења (из чега би следило да пропис о крштењу
ради опроштаја греха не треба сматрати истинитим, него лажним), нека је анатема. Јер
апостол је рекао: „Зато као што кроз једнога човека уђе у свет грех, и кроз грех смрт, и
тако смрт уђе у све људе, пошто сви сагрешише" (Рим. 5,12), и то је потребно разумети
само онако како је то од увек разумела саборна Црква, која је посвуда распрострањена.
И по овом правилу вере, и деца која нису још никаквих греха учинила сама по
себи, бивају крштена ради опроштаја греха, да се кроз поновно рођење очисти у њима
оно што су она примила од старог рођења.
125. правило: Такође се установљује и ово: ако неко каже да благодат Божија, којом се
добија оправдање кроз Христа, има значаја само ради опроштаја већ почињених грехова,
а не пружа уједно и помоћ да се не чине други греси, такав нека је анатема. Јер,
благодат Божија не само што саопштава познање о томе шта треба чинити, него уз то у
нас улива и љубав, да будемо способни испунити оно шта знамо (познајемо).
126. правило: Исто тако, који каже да благодат Божија, која бива кроз Христа, пружа
нам помоћ само у томе да не грешимо, пошто нам се њоме открива и саопштава
познање грехова, да знамо чему морамо тежити и чега се клонити, али нам она не
помаже да оно шта смо познали, да морамо чинити, да будемо уједно и расположени и
кадри то чинити, нека је анатема. Јер ако је апостол рекао да разум надима, а
љубав поправља (погл. 1.Кор. 8, 1), сасвим је нечастиво тада веровати, као да ми за
наше надимање имамо благодат Христову, а за наше поправљање да је немамо. А
међутим, и једно и друго је дар Божји, и то, што знамо шта нам треба радити, и то,
што волимо добро, које нам треба чинити, како се, при љубави која поправља, не би
могао разум надимати; јер, као што је од Бога речено: „Који научава људе знању?"
(Пс. 93, 10), исто је тако написано: ,Љубав је од Бога" (1. Јов.4,8).
127. правило: Такође је установљено: који каже да нам је благодат оправдања
дата само зато да би оно, што нам је могуће учинити по слободној вољи, лакше
извршити кроз благодат, као да би, и не примивши благодат, ми могли (мада теже),
али ипак и без ње извршити заповести Божије, такав нека је анатема. Јер, када је
Господ говорио о плодовима заповести, није рекао да ћемо без Њега нешто тешко
чинити, него јерекао: „Без мене не можете ништа учинити" (Јн. 15, 5).
128. правило: Такође је установљено и ово: у погледу онога што каже свети апостол
Јован: „Ако кажемо да греха немамо, себе варамо, и истине нема у нама" (1. Јн. 1,
8), те који буде другачије хтео да разуме ове речи, и каже да „греха немамо" просто
ради смирења, а не због тога што је то истина, нека је анатема. Јер, свети апостол

одмах након ових речи додаје: „Ако исповедамо грехе своје, веран је и праведан да нам
опрости грехе, и очисти нас од сваке неправде" (1. Јн. 1, 9). А овде се јасно показује да
се то казује не само ради смирења, него баш због истине. Јер, апостол је могао рећи
да ако кажемо да немамо греха, себе уздижемо, и смирења нема у нама, али када је он
рекао: „Себе варамо, и истине нема у нама", тиме је још јасније показао да онај, који
говори о себи да нема греха, не казује истину него лаже.
129. правило: Такође је установљено: који каже да у молитви Господњој свети,
говорећи: „Опрости нам дугове наше" (Мт. 6,12) нису то у погледу себе говорили јер
им то није било потребно, него у погледу другихгрешника који су код њиховог
народа били, ради чега ни један од светих засебно не каже: „Опрости ми дугове моје",
него: „Опрости нам дугове наше" како би се тиме разумело да праведник ово моли више
ради других него ли ради себе, нека је анатема. Свет и праведан је праведни
апостол Јаков када је рекао: „Сви много грешимо" (Јак. 3, 2), па ради чега је другога
додато оно „сви" него ради тога да ова мисао буде сагласна са псалмом који каже: „И
не иди на суд са слугом Твојим јер се неће оправдати пред Тобом нико жив" (Пс. 142,
2), и са молитвом премудрог Соломона: „Нема човека који не греши" (3. Цар. 8, 46), и са
књигом светога Јова: „Запечаћује руку свакоме човеку, да сваки позна своју немоћ"
(Јов 37, 7). Због тога и свети и праведни пророк Данило, такође у множини казује:
„Сагрешисмо, зло чинисмо" (Дан. 9, 5) и остало што он тамо смирено и истинито
исповеда; пак да се не помисли, како то неки сматрају, да он не говори о својим гресима,
него више о гресима свога народа, он због тога каже: „Док сам се ја молио и исповедао
грехе народа свога Господу Богу своме..." (Дан. 9, 20), није хтео рећи „грехе наше", него
је рекао: „грехе народа свога и своје", као да је пророк провидео да ћe се појавити
такви, који ће ово схватити на погрешан начин.
130. правило: Установљује се и ово: који сматрају да оне речи молитве Господње,
којима кажемо: „Опрости нам дугове наше" (Мт. 6, 12) свети тако казују само ради
смирења, а не уистину, нека су анатема. Јер, ко може трпети једнога, који се моли а
лаже не пред људима, него пред Богом, који устима својим каже да жели опроштај, а
срцем казује да нема греха који би требали да му.се опросте?
131. правило: Пре неколико година у овој цркви је, од стране целокупног (пуног)
сабора било закључено да оне цркве које се налазе у различитим областима, и које су
постале саборне пре издавања закока о донатистима, остану под влашћу оних катедри
којих су епископи убедили те исте (некадашње донатисте) да се врате к саборном
јединству; а оне, који су се касније обратиле, да остану под влашћу оних катедри којима
су припадале док су биле на страни донатиста; пак, пошто су после тога ницале, а и
данас настају многе расправе између епископа по питању области, о којима изгледа
да пређашња наредба није најпотпунија, то се сада, на овом светом Сабору,
установљује да, ако је где била саборна црква и црква донатиста, и оне су
припадале различитим катедрама, ма у какво време то било, или касније уследи
сједињење, било дакле, пре или касније издавања закона, оне имају остати под влашћу
оног престола под чијом је влашћу била у прошлим временима дотична саборна црква.
132. правило: О томе како да епископи саборне Цркве и они који су се обратили из
донатизма, међусобно поделе епархије
То је потребно учинити на следећи начин: ако има епископа који су се обратили из
донатистичке заблуде ка саборном јединству, имају се подједнако међу њима поделити
области у којима се нађе да има и од једне и од друге стране; тј. једна ће места доћи
под власт једнога, а друга под власт другога, тако, да најстарији у епископству дели, а
млађи бира; ако је само једно место, нека припадне ономе коме се нађе да је
најближе; а ако је оно у истој удаљености колико од једног, толико и од
другог престола (катедре), нека припадне ономе кога изабере народ. Ако се деси да и
они, који су увек били у саборној Цркви, пожеле имати свога, а исто и они који су били
донатисти, тада нека глас већине има предност; а ако су стране бројчано исте, нека
дотично место остане старијем епископу. Ако буде много таквих места, у којима су обе
стране, и не могу се једнако поделити јер није једнак број места, тада (одбивши једно
место) треба најпре поделити равне бројеве места, а по питању онога које остане
нека се поступи на начин као што је већ речено, када се говорило о подели једног места.
133. правило: Установљено је и ово: да ако неко, после издавања оних закона, обрати
једно место к саборној Цркви, и тим местом управља три године, а нико не полаже
своје право на то место, од таквога нико да не тражи поменуто место, тим мање, ако је
за те три године постао епископ, који је могао своје право истакнути, а међутим то није
учинио; ако није поcтоjao такав епископ, нека тражење не спречава то што je поменуто
место уведено у спискове; али када једно упражњено место добије свога епископа,
овоме ће бити слободно потражити то место за време од три године, почев од тога дана.
На исти начин, ако се неки епископ од донатиста обрати к саборној Цркви, при
одређивању времена нека не спречава што се извршило увођење у спискове, него нека
се рачунају три roдине од онога дана када се обратио, па нека слободно тражи сва места
за која сматра да припадају његовој катедри.

134. правило: Установљено је и ово: да они епископи, који сматрају да извесни народ
припада њиховој катедри, не потраже на начин да се то спроведе судом других
епископа, него самовољно шире своју власт, такви нека се казне губитком свог дела. И
ако су неки тако поступили, и питање се није решило сагласношћу свих епископа, него се
о томе и даље препиру, нека се траженог места лиши онај за кога се докаже да је,
презревши судије Цркве, самовољно присвојио дотично место. Нити се ико има право
правдати тиме што је од епископа који началствује добио грамату на управу неког
места, него, имао грамату или не, он мора имати договор са епископом који управља
дотичним местом, и од њега нека прими грамату, да би се видело да он правилно има
власт у цркви. Ако епископ који је пре имао власт над дотичним местом покаже разлоге у
своју корист, нека се и то реши на суду епископа, који ћe одредити или први епископ или
ће их само договорно изабрати међу суседним епископима.
135. правило: Установљено је и ово: да они који занемарују да задобију саборно
јединство места која припадају њиховој катедри, требају због тога бити опоменути од
стране суседних епископа да не чине такве пропусте. Због тога, ако такви ништа не
учине у току од шест месеци, почев од дана када се о томе расправљало, нека се након
тог времена удаље са тог места, а препусте га оном који ће бити способан да учини
шта је потребно. У осталом, ако онај коме та места припадају, нађе за добро да ово на
кратко не учини (због јеретика или нечега сличног), пошто се то питање реши пред
судом епископа, она места морају припадати његовој катедри. Када различитим
епархијама припадају епископи који требају да суде, назначиће судије онај први епископ у
чијој се области налази спорно место. Ако буду бирали заједничким договором судије, нека
се бира један или тројица; а ако се изаберу тројица, треба следити или одлуци свих
или одлуци двојице.
136. правило: Од судија изабраних заједничким договором, није допуштено обраћати
се на виши суд. Који се затекне да из тврдоглавости не жели да се покори судијама,
пошто о томе буде обавештен, епископ првог престола издаће грамате да са таквим у
заједници не буде ни један епископ, док се он не покори одлуци суда.
137. правило: Ако епископ буде немаран према деловању јеретика, нека га други
епископи опомену и нека му предоче све о његовој неактивности, као и то да се за
такво неделање не може оправдати; а ако се и након овога, у року од шест месеци не
постара о овоме, са таквим не треба бити у заједници док се не поправи. Није ли у она
места дошао дотични извршилац[108], нека се то епископу не узима у кривицу.
138. правило: Ако се докаже да је неки епископ лажно изјавио о обраћењу
донатиста, наводећи да су они ступили у заједницу, а докаже се да то није тачно, такав
нека се лиши епископства.
139. правило: Установљује се и ово: да свештеници, ђакони и остали нижи клирици,
који у неким својим пословима нису задовољни одлуком надлежних епископа, могу бити
саслушани од суседних епископа које они изаберу уз допуштење свог епископа, а ради
решавања насталог спора. Ако и од ових пожеле да се опет позову на виши суд,
нека се позивају само на афричке саборе, или на оне епископе који началствују у
њиховим епархијама. А који пожеле да свој проблем пренесу на суд са друге
стране мора[109], нека их у Африци више нико не прима у заједницу.
140. правило: Установљено је и ово: ако неко од епископа покрије одећом оних који су
посвећени Богу девојку која још увек није навршила двадесет и пет година, а на то је
био потакнут неопходношћу да она сачува девичанску целомудреност јер јој је претила
опасност, било због тога што је приметио да је неко жели отети или зато што су јој
умрли заштитници (родитељи), или је можда и она сама на самрти, таквог епископа не
треба подвргавати никаквој осуди због таквог поступка.
141. правило: Читавом сабору је по вољи да се изаберу из сваке епархије по три
судије због тога да се епископи предуго не би задржавали на сабору[110].
142. правило: По окончању неких дела, и када је у настављено заседање ради
завршетка преосталих питања, тада су епископи предложили да се од броја сабраних
(епископа), из сваке области изаберу неки који ће на себепреузети обавезу да оконча]у
спорна питања. И то је учињено.
143. правило: Од стране свих је установљено: пошто је пређашњим наредбама сабора
у погледу особа које не могу подносити тужбе на клирике ово питање било недовољно
јасно дефинисано, ми одређујемо да нико ко је законски одлучен из заједнице нема право
подносити тужбу, без обзира на то да ли је клирик или лаик.
144. правило: Установљено је и ово: да се не могу примати тужбе ни од робова, ни од
слободњака којима грађански закони не дозвољавају да то учине због неких преступа;
такође ни од оних на којима је љага срамоте, тј. од глумаца и свих оних особа које се
баве срамотним радњама, а исто тако и од јеретака, Јелина или Јудеја. У осталом, свима
којима се брани подношење тужбе не сме се допуштати слобода да подносе тужбе и
по питању својих приватних дела.
145. правило: Установљено је и ово: да када се код неких тужилаца истакне
неколико преступа против клирика, па се међу тим преступима не може доказати ни онај

(преступ) о коме се као првом повела истрага, таквим тужиоцима не треба дозволити да
износе друге преступе.
146. правило: Ради сведочења не треба примати као сведока никога од оних о којима
је већ одлучено да се не примају као тужитељи; а исто тако ни оне које тужилац истакне
а потичу из његовог дома. Сведочење некога ко није навршио четрнаесту годину живота,
не може бити прихваћено.
147. правило: Установљује се и ово: да када епископ каже да му је неко само
исповедио неки свој преступ, а тај то касније неће да призна, такав епископ нека не
сматра да му је тиме нанета увреда.
Ако неко каже, да по узмућености своје савести не жели имати заједницу са оним ко
не признаје (преступ), тада, док одлученога не прими у заједницу његов епископ, остали
епископи не смеју бити у заједници са таквим епископом јер ће тиме епископ у другој
прилици добро пазити да не каже против некога нешто а што касније не може да
докаже.[111]

ПОСЛАНИЦА АФРИЧКОГ САБОРА ЦЕЛЕСТИНУ, РИМСКОМ ПАПИ
Љубљеном епископу и пречасном брату Целестину - Аврелије, Палатин, Антонин, Тут,
Сервусдеј, Терентије и остали[112] који су присуствовали на општем Картагинском сабору.
Ми би смо желели, да као што је твоја светост граматом послатом по сапрезвитеру
нашем Лаву, изјавила да сте се обрадовали поводом доласка Апијарија, исто тако да
можемо и ми сада радосно управити ово писмо о његовом оправдању, јер без сумње је да
и наша и ваша ревност мора бити много опрезнија у овоме, да се све испита како не би
изгледало да се нагиње у корист некога, као да је већ саслушан, а којега, међутим, још
треба саслушати. Када је, дакле, дошао к нама најсветији и саепископ наш Фаустин, ми
сазвасмо сабор, и сматрали смо да је он (Апијарије) зато с њим послат да, као што је
старањем његовим Апијарије био успостављен на свештенство, исто тако да ћe и сада
моћи настојањем његовим оправдати се од свих оних преступа у којима је окривљен од
стране житеља Тавракиније. Међутим, при свом испитивању, наш сабор је код њега
нашао такве и толике злочине, да су они надмашили све старање поменутог Фаустина,
које у самој ствари беше више заштита него ли суд, и више одбрана екдика, него ли
правичност судије истражиоца. Јер, пре свега, он се силно противио читавом сабору,
наводећи да брани преимућство римске цркве, и захтевајући да примимо у заједницу
онога кога је твоја светост, поверовавши његовим ничим доказаним жалбама, примила у
заједницу. У осталом, ово му није помогло, као што ћеш најлакше видети, када прочиташ
одлуке сабора. Јер после три дана напорног суђења, када смо тужног срца разматрали
различите оптужбе против Априлија, Господ - Праведни Судија, Који је свемоћан.и
дуготрпељив, одједном је пресекао сва настојања саепископа нашег Фаустина, и сва
извртања поменутог Апијарија којима се усиљавао да утаји своја небројена безакоња, те
је савладана тегобна и срамна његова упорност и бестидно одрицање којим је хтео да
скрије глиб толиких похотних страсти којима је робовао. И када је Бог наш притегао
његову савест, и пред многим људима открио оно шта је било притајено у његовом срцу,
као већ осуђено гнусношћу самих преступа, од једном, до тада упорни лажљивац, поче
да признаје све преступе, и најпосле сам себе добровољно окриви. Сада, пошто
испунисмо дуг потребног поштовања, ми вас молимо да у будуће олако не саслушавате
оне који одавде долазе, и више не допуштате себи да примате у заједницу оне које смо
ми изопштили, јер ћe твоје блаженство лако наћи да је тако установљено и на сабору у
Никеји; ако тамо налазимо да се ово има примењивати у погледу нижих клирика и
лаика,колико више то се мора примењивати и у погледу епископа. Према томе, они који
су у својој епархији били одлучени од заједнице, немој да се твојом светошћу намерно,
и као што не треба, примају у заједницу. Исто тако, бесрамна бежања свештеника и
клирика нека твоја савест забрани, као што и приличи; јер никаквом наредбом Отаца
није ово одузето од Афричке цркве, и установе Никејског сабора на најочитији начин
враћају дотичним митрополитима како клирике нижих степена, тако и епископе.
И исти је Никејски сабор разумно и праведно заповедио да без обзира какви се послови
појавили, СВИ морају бити анализирани у дотичним местима, јер Оци признаше да ни
једној области неће бити ускраћивана благодат Духа Светог, кроз коју свештеници
Христови разборито виде правду и постојано је чувају, а нарочито када је свакоме
допуштено, у случају да је незадовољан одлуком помесних судија, да се обрати саборима
своје епархије, или ако треба, и Васељенском сабору. Или, зар има кога ко би могао
поверовати, да Бог наш може надахнути правдом у суду једнога, ма ко он био, а
многобројним свештеницима који су на сабору окупљени, да ћe им то одрећи? И заиста,
може ли и бити темељан један прекоморски суд, на који не могу доћи особе неопходне
за сведочење, било због старости, немоћи или неке друге препреке? О томе, да ти
можеш неке слати, као од скута твоје светости, ми не налазимо да је и један сабор Отаца
било шта слично установио; а што си нам ти некада писао по истом саепископу нашем
Фаустину, као да је установљено Никејским сабором, ми ништа такво нисмо могли наћи у
тачним преписима са првоизворника Никејског сабора које смо примили од најсветијег
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блаженеуспомене епископу Бонифацију, вашем претходнику, по оним истима свештенику
Инокентију и ипођакону Маркелу, који су нам их и донели. Немојте, дакле, више да на
прозбе неких овамо шаљете своје клирике да расправљају наше послове, а немојте то
допустити због тога да се не каже да ми уносимо сујетну гордост света у Цркву
Христову, која онима који желе видети Бога, доноси светлост једноставности и дан
смирене мудрости. И пошто је сада достојни сажаљења Апијарије, због својих великих
безакоња, одлучен од Цркве, и од брата нашега Фаустина, ми смо уверени да при
знању и старању твоје светости, да имаш братску љубав, и да Африка више неће ни под
каквим изговором имати да га (Апијарија) подноси.
Бог наш нека за многе године, господине брате, сачува вашу светост у молитвама за
нас.

ПРАВИЛО СВЕТОГ, ПОМЕСНОГ САБОРА К О Н С Т А Н Т И Н О П О Љ С К О Г
Сходно одредби Никејског сабора, два епископа не могу ни поставити, нити свргнути
епископа. А да би осуда онога који је заслужио свргнуће, била темељнија услед гласа
многих, и пошто се саслуша онај који је окривљен, наређује се: да у будуће не може ни
од три, а још мање од два епископа, бити свргнут онај који је потпао под суд, него
одлуком већег сабора и дотичних епархијских епископа, као што о томе одредише и
апостолска правила.

П Р А В И Л А С В Е Т О Г К О Н С Т А Н Т И Н О П О Љ С К О Г (ДВОКРАТНОГ)
САБОРА КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН У ХРАМУ С В Е Т И Х А П О С Т О Л А [113]
1. правило: Оснивање манастира, које је толико поштована и часна ствар, и коју су
блажени и свети Оци наши од давнина предивно утврдили, данас се, како видимо, слабо
разуме и схвата. Јер неки дају име манастира својим имањима и поседима, и тврде да то
Богу намењују, а касније себе уписују као власнике тога што су даровали, и казују да
Богу само назив посвећују. Такви нити се сраме да после учињеног дара себи присвајају
власт, какву им пре нико није бранио да уживају. И све ово се толико изопачило, да
они исти који дариваше, касније јавно продају много од онога што су даривали,
изазивајући тиме страх и огорчење код оних који све то виде. И не само што неће ни да
се покају за то што присвајају себи власт над оним што је већ једном Богу принето,
него ту власт без било какве бојазни и другима предају. Због тога, свети Сабор
наређује: да нико не сме оснивати манастире без знања и дозволе епископа. И
само када епископ пристане и да дозволу, и пошто се изврши прописана молитва (као
што је одавно богољубиво установљено), нека се манастир оснива, а сам манастир и
све што му припада, нека се упише у књигу, и нека се то преда у епископску архиву.
Ни на који начин онај који је даривао не сме, без знања епископа, поставити за
игумана себе или другога уместо себе. Јер, ако онај који другом човеку нешто
уступи, не може више бити господар тога, зар ће онај моћи, који Богу нешто намени
и принесе, допустити себи да опет присваја власт над тим?
2. правило: Пошто се неки приказују да живе монашким животом, а заправо не због
тога да служе Богу чистим срцем, него да би кроз монаштво задобили славу
благочестивости и да лакше могу остварити неке своје жеље (јер они, само што су им
власи пострижене, настављају да живе по својим кућама и не држе се никаквих
монашких завета), то свети Сабор наређује: да се нико не може удостојити монашког
чина ако није присутан онај који ћeтаквог имати да прими као послушника, те имати над
њим имати старање о душевном спасењу; и то нека је човек богољубив, међу
старијим у манастиру, способан да спасе душу која се Богу Приводи. Нађе ли се који, да
је некога постригао без присуства игумана, који ћe имати да га прими као послушника,
такав нека буде свргнут јер је поступио против правила и руш и монаш ке
прописе; а онај који је неправилно и противно реду пострижен, нека се преда на
послушање у онај манастир у који га одреди надлежни епископ. Неразумна и
несмотрена пострижења понижавају монашки чин, и доводе до тога да се хули име
Христово.
3. правило: Просуђено је да се има отклонити још једно зло које се често
дешава, а на које се, због немарности и безбрижности, не обраћа довољно пажње. Ако,
дакле, неки настојатељ манастира не буде хтео да са највећом марљивошћу тражи
монахе који су му потчињени, онда када ови оду, или их не прими, када их нађу, и не
узме на себе обавезу да их на прави начин поново поврати истинском монашком животу,
свети Сабор наређује: да се такви подвргну одлучењу, јер ако онај, који води
неразумну животињу, занемари стадо и остане некажњен, како онда не подвргнути
казни због дрскости онога који је на себе примио пастирску дужност над стадом
Христовим, и својом лењошћу и нерадом не води рачуна о њиховом спасењу?

4. правило: На много је начина нечастиви настојао да наведе срамоту на монашки чин,
и најпогоднију прилику за то нашао је у време јереси која је настала. Јер, угњетавани од
те јереси, монаси су морали остављати својеманастире и прелазити у друге, а понекад
и у куће лаика. Али, што су тада ради благочешћа чинили монаси, и због чега су
нарочито били уважавани, доцније је прерасло у неразумни обичај и ставило их је на
ругло. Јер, ето, и сада када је благочешће утврђено и слободно, и када се
Црква ослободила од саблазни, неки ипак излазе из својих манастира, и попут неке
бујице иду сад тамо, сад овамо, испуњавајући манастире (обитељи манастира) разним
неупутностима, проузрокујући велике нереде и понижавајући узвишено послушање. Да
би се прекратило то њихово непокорно стремљење, свети Сабор наређује: да ако
неки монах побегне из свог манастира, и пресели се у други (манастир), или се
настани у неку световну кућу, такав мора бити одлучен заједно са оним који га је
примио, све дотле док тај, који је побегао, не буде поново у свом манастиру из кога је
утекао. Ако је у осталом епископ осведочен о побожности и чистоти живљења неких
монаха, пак хтедне да их премести у други манастир ради његовог утврђења, или нађе
за сходно да их пошаље и у неки световни дом ради спасења оних који у њему живе,
или просуди да их настани на неко друго место, у том случају не потпадају осуди ни они
који их примају, нити сами монаси.
5. правило: Сматрамо да непромишљена и неиспитана уклањања од света много
сметају добром монашком животу. Јер неки, сасвим несмотрено, себе одвлаче у монашки
живот, пак занемаривши строгост и труд подвижништва, после се поново враћају
плотском и сластољубивом животу. Због тога, свети Сабор наређује: да не треба
удостојити монаштва никога док не буде три године искушеник, и не покаже се да је
достојан таквог живота; и уједно Сабор налаже: да се на овај начин ово мора строго
пазити, осим случаја, ако наиђе нека тешка болест која приморава да се скрати време
искушеништва, или пак, како је човек побожан, који је и у оделу световњака живео
монашким животом, јер ради потпуног искушеништва таквог човека довољно је и шест
месеци. А који поступи против овог правила: игуман, пошто буде лишен свог
положаја јер је нарушио ред, нека му буде за казну то што ће бити стављен у
положај потчињенога, а дотични монах нека се премести у други манастир, где се у
тачности чува монашки поредак.
6. правило: Монаси не могу имати ништа свога, него све њихово мора бити
уступљено манастиру. Јер, блажени Лука каже о онима који верују у Христа, и који
служе примером монашке установе, да ни један није тврдио за имање своје да је
његово, него им је све било заједничко (погл. Дела ап. 4, 32). Према томе, који желе
да ступе у монаштво, даје им се слобода да пре тога расподеле свој иметак, и да га
уступе оним особама којима то желе, само ако су законом признате јер, пошто
ступе у монаштво, тада манастир постаје власник свега; нити је пак њима
допуштено да управљају или некако расподељују (иметком). Нађе ли се ко да је за
себе задржао некакав посед, који је морао уступити манастиру, и да је савладан
лакомством, игуман или епископ нека му тај посед одузму, пак нека га пред многима
прода и подели међу сиротињом и онима који требају помоћ. Који пак смисли, као
онај некадашњи Ананија, да утаји некакав посед, свети Сабор наређује: да се има
уразумити прописаном казном. По себи се разуме, да свети Сабор сматра све оно, што
установљује по питању монаха, да то исто мора важити и у погледу монахиња.
7. правило: Примећујемо да многе епископије опадају, и да им прети опасност од тога
да буду потпуно угашене због тога што њихови предстојатељи све своје старање и
настојање улажу у подизање нових манастира, пак поткопавајући епископије, и
смишљајући како да за себе присвоје приходе манастира, о томе се само брину да се
манастири што више умноже. Због тога свети Сабор наређује: да никакав епископ не сме
подизати свој нови, особни манастир а на штету своје епископије. Који се затекне да
се на то усудио, нека се подвргне одговарајућој казни; оно пак, што је он изнова
подигао, пошто по самој основи не може бити признато за манастир, нека пређе у својину
епископије. Јер ништа од оног што против закона и реда бива, не сме бити на уштрб
онога што је установљено правилима.
8. правило: Божанствено и свештено правило светих Апостола сматра самоубицама
оне који себе кастрирају, и свргава их ако су свештеници, а ако нису, забрањује им да
ступају у свештенство [114]. Из тога јасно проистиче да ако је самоубица онај који себе
кастрира, тада је убица онај који кастрира другога, јер може се сасвим оправдано тако и
назвати јер вређа, (повређује) творевину. Због тога свети Сабор наређује: да ако се
некиепископ или свештеник или ђакон затекне да је некога кастрирао, било својом
руком, било његовим налогом, такви морају подлећи свргнућу. А ако је реч о лаику, нека
се одлучи. Од овога се одступа ако се утврди да је била реч о некој болести која
приморава да се болесник подвргне операцији. Јер, као што прво правило Никејског
сабора не кажњава оне који су се у болести подвргли хируршком захвату због болести,
тако и ми не осуђујемо свештенике који наложе да се неки болесници подвргну
операцији, нити окривљујемо лаике који су у болести, својом руком, сами

себе кастрирали, пошто се такав поступак сматра леком против болести, а не завером
против творевине или изругивањем.
9. правило: Пошто апостолско и божанствено правило[115] подвргава свргнућу
свештенике који се усуђују да туку вернике када ови нешто погреше, или невернике
када се нечему злобно успротиве, то неки чинећи то како би најлакше задовољили
свој гнев, изврћу апостолске наредбе и односе ово само к онима који својом руком
туку, мада нити правило такво шта напомиње, нити се по здравом смислу ово на
овај начин може разумети. Јер би заиста било нескладно и веома неупутно свргнути
некога због тога што је он са три или четири ударца својом руком некога ударио, а са
друге стране оставити без казне онога који је по некој власти наредио да се претуче неко
од стране неких других људи, те доводи своју освету до свирепости, па неретко и до
смрти. Због тога, пошто се оним правилом кажњава свако бијење, то исто и ми
установљујемо. Јер треба да свештеник Божји упућује онога који се не влада како треба
поукама и опоменама, а понекад и црквеним казнама, али никако бичевањем
или неким другим ударцима по његовом телу. Има ли пак таквих који никако не желе да
се покоре кроз црквене казне, нико не спречава да се такви предају грађанском
суду; јер и 5. правило Антиохијског сабора наређује да они који стварају буне у Цркви,
имају се довести у ред уз помоћ световне власти.
10. правило: Који себе предају страстима, не само што се после не боје казне која је
установљена светим правилима, него се чак усудише и да их вређају, јер изопачују света
правила, и да задовоље своје страсти, тумаче их по својој вољи, тако да у страсном
заносу, по речима (светог) Григорија Богослова, не само што се зло код њих не показује
заслужним осуде, него сматрају да је то чак и нешто похвално[116], постоји апостолско
правило које каже: „сасуд који је посвећен, био он златан или сребрн, или тканина,
нека то нико не узима за домаћу употребу јер је то безаконито дело; а ако се неко
затекне у томе, нека буде кажњен одлучењем" [117]. Наводећи ово за оправдање
својих недела, они кажу да не треба сматрати да су заслужни свргнућа они који часни
покривач свете Трпезе претворе у део своје одеће, па чак ни оне, који свети Путир
или Дискос или неку другу сасуду узимају за своје потребе, или их оскрнављују јер,
како кажу, правило наређује да они који се у томе затекну морају подлећи одлучењу
а не и свргнућу. Има ли таквога који ћe поднети такво безакоње? Правило подвргава
одлучењу оне који тек само узму на употребу освећену ствар, а не који их са свим
отимањем присвајају за себе; међутим, ови ослобађају од свргнућа и оне који грабе и
светогрдно краду светињу, и сматрају да не подлежу свргнућу они који часне
Дискосе или свете Путире употребљавају по СВОЈОЈ вољи за обично посуђе; мада је
то јавно скрнављење, и очито је да сваки који то ради, потпада не само свргнућу
него пада и у највеће безакоње. Због тога свети Сабор наређује: да потпуном
свргнућу морају бити предати они који због своје користи понесу, или на неки други
начин злоупотребе свети Путир, Дискос, Кашичицу, часни Прекривач, Воздух или било
шта друго од свештених сасуда или одежди које су у олтару. Јер, ово се зове
оскрнавити, а оно покрасти (поробити) светињу. И као што правило подвргава
одлучењу оне, који за себе или за друге узимају сасуде или одежде које служе ван
олтара, исто тако и ми такве одлучујемо; а оне који то украду, подвргавамо осуди
као оне који краду светињу.
11. правило: Божанствена и света правила подвргавају свргнућу свештенике или
ђаконе који се баве неким световним пословима или службама или тзв. надзирањем у
кућама световних власти. Потврђујући ово, и миустановљујемо и у погледу осталих
који су уврштени у клир: ако неки од њих приступи некој световној служби, или се
прихвати поменутог надзора у кућама, такав се мора искључити из клира, јер
исказаној и најпоузданијој речи Христа Бога нашега, нико не може служити два
господара (погл. Мт. 6,24).
12. правило: Као што правило Шестог Васељенског сабора [118] подвргава свргнућу
оне клирике који обављају службу, или крштавају у молитвеним храмовима који се
налазе у кућама, без допуштења епископа, то истоустановљујемо и ми. Јер, кад света
Црква право управља, и брани реч истине, и чува и поучава часном владању, било би
непристојно и неблагочестиво допустити да они, који желе живети без надзора и
послушности, увлачећи се у куће, руше добар ред Цркве и испуњавају је многим
забунама и саблажњењима. И зато, сада свети и Богом помогнути Сабор, саглашавајући
се са светим (Шестим) Васељенским сабором, установљује: да се имају сваки пут
нарочито одредити они који ћe обављати службу (богослужити) у храмовима који се
налазе у кућама, Ко ће богослужити, то нека одреди надлежни епископ. А који, мимо
ових правила, оду у кућу и тамо богослуже, нека буду свргнути; они који су у заједници
са таквима, нека подлегну одлучењу.
13. правило: Пошто је нечастиви посејао семе јеретичког кукоља, па видећи да се тај
кукољ мачем Духа у корену уништава, кренуо је сада другим путем, тј. путем преваре и
настоји да безумљем расколника располови тело Христово. Свети Сабор, да би на
самом почетку уништио ова настојања, наређује: да ако у будуће неки свештеник
или ђакон окриви свога епископа због неких преступа, пре него што је то

саборно размотрено и испитано, и пре него што је против истога изречена коначна
одлука, те се усуди прекинути заједницу с њим, и не буде по предању Цркве, спомињао
његово име на светим молитвама и Литургији, такви морају подлећи свргнућу и лишити
се сваке свештеничке власти. Јер, који је постављен у чину свештеника и присваја себи
суд митрополита, и пре суда окриви сам по себи свог оца и епископа, такав није достојан
ни части нити имена свештеника. А који стану уз таквога, ако имају свештени чин, нека и
они буду лишени части; ако су монаси или лаици, нека се у потпуности одлуче од Цркве,
док не прекину везу са расколницима и не врате се своме епископу.
14. правило: Ако неки епископ, оправдавајући се неким преступом свога митрополита,
и пре него што је сабор размотрио то питање, прекине заједницу са њим, и не буде по
обичају помињао његово име на божанственом тајнодејствију (Литургији), свети Сабор
наређује: да такав епископ мора бити смењен, ако се само докаже да је одступио од
свога митрополита и произвео раскол. Јер треба да свако зна своје границе; нити
свештеник сме презирати свога епископа, нити епископ свога митрополита.
15. правило: Оно што је одређено у погледу свештеника, епископа и митрополита, то
још више мора имати значаја у погледу патријарха. Према томе, свештеник, епископ
или митрополит, који се усуди да прекине заједницу са својим патријархом, и не буде,
као што је наређено и установљено, спомињао његово име на светој Литургији, него пре
саборне одлуке и његовог коначног суда, начини раскол, у погледу таквог овај
свети Сабор наређује: да такав сасвим буде искључен из свештенства, смо ако се
докаже такав његов безаконити поступак. У осталом, ово се наређује и потврђује у
погледу оних, који само под изговором неких преступа одступају од својих
предстојника и чине раскол, те руше јединство Цркве. Јер они, који се одељују од
заједнице са својим предстојатељем због неке јереси која је од светог Сабора или Отаца
осуђена, тј. када он јавно проповеда јерес и отворено учи у цркви то зло, такви не само
што неће подлећи канонској осуди за то што су пре саборног решења отишли од
таквог епископа, него ћe, на против, бити заслужни части која пристаје православнима,
пошто они нису осудили епископе него псеудо-епископе и псеудо-учитеље, нити су
расколом нарушили јединство Цркве, него, на против, похитали су да Цркву ослободе
раскола и деоба.
16. правило: Због различитих расправа и забуна које се дешавају у Цркви, неопходно је
установити и ово: да се ни под који начин не поставља епископ у оној цркви чији је
предстојатељ још увек жив и још је у својој части, осим случаја да је он сам,
добровољно, поднео оставку на епископство. Али и тада је потребно најпре до краја
спровести канонско преиспитивање разлога због кога дотични жели да се уклони
од епископства, и тек ако он буде смењен, нека се други постави на
његово место епископа. Ако неки епископ, остајући у својој части, не жели да поднесе
оставку, а не жели ни да води бригу о своме народу, него се склони из своје епископије,
и преко шест месеци нека остане у неком другом месту, а тамо није задржан ни царским
налогом, нити има да изврши некакву обавезу која му је дата од стране патријарха,
нити га је спречила болест због које не може да се врати, такав, ако није био спречен
ни једним од споменутих разлога, а ипак се удаљио од своје епископије и био поменуто
време изван ње, такав мора бити лишен и части и достојанства једног епископа. Дакле,
у погледу онога који је запустио стадо које му је поверено, и провео пола године у
неком другом месту, свети Сабор наређује: да се има сасвим лишити архијерејства на
које је постављен, и на његову епископију нека се постави други епископ.
17. правило: Старајући се о добром реду у Цркви, сматрамо да је неопходно установити
и следеће: у будуће, никакав лаик, нити монах не може бити узведен на епископско
достојанство пре него што дотични не буде испитан од стране епископа и тек онда нека
буде рукоположен. Јер ако су до сада поједини од лаика или монаха, из нужде,
били постављани на епископско достојанство, и били су изврсни у врлинама и
високо су подигли своје цркве, ипак, не сматрајући никако као закон Цркве оно
што се ретко дешава, наређујемо: да у будуће такво шта више не бива, него да онај,
који треба да буде рукоположен, прође кроз све степене свештенства, и на сваком
од тих степена проведе одговарајуће време које је одређено законом.

ПРАВИЛА СВЕТОГ САБОРА (КОНСТАНТИНОПОЉСКОГ) КОЈИ ЈЕ БИО У
ХРАМУ ПРЕМУДРОСТИ РЕЧИ БОЖИЈЕ
1. правило: Свети и васељенски Сабор наређује: да ако су неки клирици или лаици или
епископи из Италије, који бораве у Азији или Европи или Ливији, били одлучени, или
свргнути, или анатемисани од најсветијег папе Јована, исти ћe бити сматрани на том
степену казне и од (светог) Фотија, најсветијег патријарха Константинопољског, тј. или
свргнути, или анатемисани, или одлучени. И које клирике или лаике, или оне у
архијерејском или јерејском чину. Фотије, најсветији наш патријарх, ма у којој области
подвргне или одлучењу, или свргнућу или анатеми, нека такве призна под истом
осудом казне и најсветији папа Јован, и с њим Римска црква. Нити се ишта новога има

уводити у повластице, које има најсветији престо Римске цркве или њен предстојатељ, ни
сада, ни у будуће.
2. правило: Пошто су до сада поједини архијереји, узевши на себе монашки чин,
настојали да остану и даље у високој архијерејској служби, и на такво њихово
поступање се није обраћала пажња, то овај свети и васељески Сабор, у намери да
поправи ову немарност и да управи према црквеним одредбама овакав неуредни
поступак, наређује: да, ако неки епископ или неко други из архијерејског
достојанства, пожели да пређе у монашки живот, и себе преда кајању, такав себи
не може више да присваја архијерејско достојанство, јер завети монаштва садрже
дужност послушности и учеништва, а не учитељства или старешинства, и дотични
обећавају не да ће они бити пастири других, него да ће сами слушати пастире. Због тога,
као што је већ речено, установљујемо: да нико од оних који су уврштени у списак
(именик) архијереја и пастира, не сме се спуштати на место оних који бивају вођени и
оних који живе покајничким (монашким) животом. А који се усуди да ово учини, после
проглашења и обнародовања донете одлуке овога Сабора, такав, пошто је сам себе
уклонио са архијерејског степена, нека се више не враћа на пређашње достојанство
које је својим поступком напустио.
3. правило: Ако неки лаик, проникнут самосилношћу, презре божанске и царске
наредбе, и ругајући се црквеним одредбама и законима, усуди да туче или затвори у
тамницу епископа (без кривице или под неком измишљеном кривицом), такав нека буде
анатемисан.

ПРАВИЛА СВЕТИХ ОТАЦА
КАНОНСКА ПОСЛАНИЦА СВЕТОГ ОЦА НАШЕГА
ДИОНИСИЈА, АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ И
И С П О В Е Д Н И К А , (УП УЋ Е Н А ) Е П И С К О П У В А С И Л И Д У
1. правило: Послао си, највернији и најпросвећенији сине мој, писмо у коме ме питаш у
који сат је потребно прекидати пост пред даном свете Пасхе, јер, како кажеш, неки од
браће говоре да то треба чинити онда када запевају петлови, а други да је то
потребно урадити већ увече. Браћа која су у Риму, како казују, очекују време када
запевају петлови, а она браћа која су овде, како кажеш, пост прекидају пре тога. Ти
сада желиш да се одреди тачно време, и да се тачно напомене сат, а то је веома
тешко и није могуће баш тако прецизно рећи. Јер, да треба после времена васкрсења
Господа нашег започети празновање и весеље, а дотле постом смиравати душу, то сви
сагласно исповедају. Али, по ономе шта си писао, доказао си потпуно здраво и по смислу
Божанствених јеванђелиста, да се код њих ништа не казује о тачно одређеном сату у
који је Господ васкрсао; јер јеванђелисти нису подједнако писали о онима који су у
разна времена дошли на гроб, него само рекоше да су сви нашли Господа да је већ
васкрсао: „Пошто мину субота" (Мт. 28, 1), „Рано, док још беше мрак" (Јн. 20, 1), „Врло
рано" (Лк. 24, 1),„Врло рано у први дан недеље" (Мк. 16, 2). А у који је сат васкрсао
Христос, то ни један од њих тачно не помиње; али да они, који касно у суботу, када је
свитала недеља, дођоше на гроб, и да не нађоше Христа у њему да лежи, то је свима
очевидно. Ми овде никако не морамо сматрати ни да су несагласни, нити да
противрече један другоме, јер и ако је нека мала разлика у њиховом казивању
по овом питању, ми морамо са вером и побожно да доведемо у сагласност оно што су
они забележили. Тако, оно што је рекао Матеј (погл. Мт. 28, 1-6), тј. појам „позно" неки
могу разумети да означава време суботње вечери, али они који разборитије тумаче ову
реч, схватиће да је то временакон поноћи, тј. јутро наступајућег дана, јер то казују
речи: „На освитку првог дана недеље, дођоше...", али још не носећи аромате, као што
остали кажу, него да виде гроб. Матеј такође наглашава и то да се затресеземља, а
такође и о анђелу који је седео на камену, који је и рекао: „Није овде; јер устаде као
што је и казао...". Исто тако говори и Јован: „А у први дан седмице дође Марија
Магдалина на гроб рано, док још беше мрак, и виде да је камен дигнут са гроба"
(Јн. 20, 1). По овоме се види да је она дошла на гроб док је још био мрак. Лука пак
казује: „Суботу пак проведоше у миру по Закону. А у први дан недеље, дођоше врло
рано на гроб, и донесоше мирисе што приправише, а с њима и неке друге жене. Али
нађоше камен одваљен од гроба" (Лк. 23, 56 - 24, 2). Израз „врло рано" вероватно
означава јутарњу зору, а из тога се може закључити да је васкрсење било нешто
раније. Исто говори и Марко: „И пошто прође субота, Марија Магдалина и Марија
Јаковљева и Саломија купише мирисе да дођу да га помажу. И врло рано у први дан
недеље дођоше на гроб око изласка сунца" (Мк.16, 1-2). По свему овоме, види се да су
оне на пут кренуле пре свитања сунца, тј. врло рани, и да су на путу до гроба и на самом
гробу биле све до сванућа, и тада им је Анђео одевен у беле хаљине и рекао: „Устаде,
није овде" (Мк.16, 6). Пошто то стоји записано у Светом Писму, одговарамо сада онима
који потанко истражују у који тачно сат или минут треба да се прекине пост и започне

радовање; а оне који пожурују, те пре поноћи прекидају пост, прекоревамо као
непажљиве и неумерене, и као такве који прекидају скоро окончан пут, као што онај
учени човек рече: „Није мала ствар у животу, ако и мало недостаје...". Примамо као
племените и трудољубиве оне, који одлажу и најдуже подносе, и уздржавају се до
четврте страже, у коју је Спаситељ наш, ходећи по мору, многима се јавио. Не осуђујемо
много ни оне, који престају између овог и другог времена, било по својој побуди, било
због тога што више нису могли издржати; јер ни шест посних дана не проводе сви једнако
и на исти начин, него једни, остајући без јела, пропуштају их све, други два, а неки пак
три, четири, а неки ни један дан. Онима који су се много трудили у одгађању дана без
узимања хране, и који су због тога готово у потпуности изнемогли, треба снисходити ако
нешто поједу раније. Оне који не само да нису пропустили ни један дан без јела, него
нису постили, и штавише, разблудно су провели прва четири дана, па кад су дошли до
она два последња дана, и само њих (петак и суботу) провели без јела, и тиме сматрају да
су учинили нешто велико и похвално, такве, ако баш и да се уздрже до зоре, не сматрам
да су издржали једнак подвиг са онима који су себе многе дане савладавали постом. И ово
сам написао како ја то схватам, дајући ти савет.
2. правило: О женама у менструационом циклусу, да ли им је допуштено док су у
таквом стању да улазе у дом Божји, ја сматрам да је сувишно питати, пошто не
мислим да ће се и оне саме, ако су верујуће и побожне, усудити да у таквом стању
приступе светој Трпези, или да приме Тело и Крв Христову. Јер и она која је дванаест
година имала крволиптије, када је хтела да се излечи, није се дотакла Христа, него само
скута Његовог. А молити се треба свако без обзира на стање у коме се налази, и ма
како да је расположен нека помиње Господа и тражити помоћ од Њега; али, потребно
је забранити да у светињу ступа онај који није сасвим чист душом и телом.
3. правило: Који живе у браку морају сами себи да буду судије; јер су чули Павла који
пише: „Не забрањујте се једно другоме, сем по договору привремено, да би се
предали посту и молитви, па опет да се састанете, да вас сатана не искушава вашим
неуздржањем" (1. Кор. 7,5).
4. правило: Који су имали нехотично ноћно истицање (семена - полуцију), нека и они
слушају своју савест, и нека сами себе испитају да ли имају какву сумњу о томе или
немају; јер, као што апостол говори о јелу: „Који сумња осуђен је ако једе" (Рим. 14,
23), тако и у овоме, сваки који приступа Богу, нека има чисту савест и нека приступа по
своме најбољем разумевању.
Ово су питања која си нам ти поставио из поштовања према нама, а никако што су ти
непозната, љубљени, и да будемо, ако што и јесмо, у једномислију и једном духу са
тобом. И ево ја, не као учитељ, него онако како и приличи када мећусобно беседимо,
изнео сам пред тебе своје мишљење, а ти сада, благоразборити сине мој, просуди о
овоме, па ми напиши ако сматраш да је нешто боље и упутније, или пак сматраш да
то може и овако да остане. Желим ти, љубљени сине мој, да будеш здрав, и да
у миру служиш Господу.

ПРАВИЛА СВЕТОГ ПЕТРА, АРХИЕПИСКОПА
АЛЕКСАНДРШ СКОГ И МУЧЕНИКА,
И З Њ Е ГО В Е Б Е С Е Д Е О П О К А ЈА Њ У
1. правило: Пошто нам се, ево, приближава четврта Пасха после прогона, већ је
довољно онима који су били оптужени и затворени у тамницу, и који су претрпели
страшне муке и многе друге тешке невоље, али које је најпосле телесна снага издала.
Па ако и нису у почетку примљени због великог пада који су учинили, обзиром на то
што су се они много борили и дуго су се опирали (при чему они нису намерно
направили пад, него због тога што их је издала телесна немоћ, и још показују на
телима својим ране Исусове, а неки већ трећу годину проводе у плачу), нека им се, од
када се примети да су се обратили, придода још четрдесет дана кајања, као спомен на
време када су приступали Цркви. Тај број дана провео је и Господ наш Исус Христос
после крштења у посту, искушаван ђаволом. Тако и они, подвизавајући се, нека усрдно
и ревносно проведу то време у посту и молитви, и нека непрекидно размишљају о
ономе шта је рекао Господ ђаволу који га је искушавао и који је тражио да му се
поклони: „Иди од мене, Сатано, јер је написано: Господу Богу своме клањај се
и њему јединоме служи!" (Мт.4,10).
2. правило: Онима који, пошто су тек били одведени под стражом, и у тамници су,
као у некој опсади, претрпели муке, пак одмах после, и не борећи се са мучењем,
предали се попут заробљеника, савладани великомоскудицом сопствене силе и
својом слабошћу, као и некаквом заслепљеношћу, довољно је додати једну годину к
осталом времену јер су и ови предали себе у потпуности на мучење за име Христово, мада
су у тамници од браће добијали велику утеху за коју, у осталом, имају платити
многоструко ако се желе ослободити суровог ђавољег робства, непрестано
се сећајући речи: ,Дух Господњи је на мени; зато ме помаза да благовестим сиромасима;

посла ме да исцелим скрушене у срцу; па проповедим заробљенима да ће бити пуштени, и
слепима да ћe прогледати; да ослободим потлачене. И да проповедам пријатну годину
Господњу" (Лк. 4,18-19; Ис. 1,1-2).
3. правило: Онима који ништа слишно нису претрпели, нити су плод вере показали,
него су лако прешли на страну злобе, издати од плашљивости и свога страха, а сада
приступају покајању, потребно им је рећи причу о неплодној смокви (погл. Лк. 13, 69), и те речи када приме у себе, и када покажу плодове достојне покајања; у периоду
од четири године, тек тада таквима давати велику корист.
4. правило: А онима, у погледу којих нема никакве наде, и који се не кају и имају
тврду кожу попут Етиопљана и шаренило риза, нека се каже: „И угледавши смокву
једну крај пута дође њој, и не нађе на њој ништа осим лишћа, и рече јој: Да никад
више не буде од тебе рода до века! И одмах усахну смоква" (Мт. 21, 19). И на њима
ћe се извршити оно шта је рекао проповедник: „Што је изопачено не може се
украсити, и недостатци се не могу избројати" (Екл. 1, 15), јер ако се пре не исправи
оно што је изопачено, није могуће да се украси нечим добрим; и ако се прво не
исправе недостатци, касније их неће бити могуће ни избројати због њиховог
мноштва. И на крају ће се са њима догодити оно што је рекао пророк Исаија: „И
видеће трупове оних људи, који се одметноше од мене; јер црв њихов неће умрети, и огањ
њихов неће се угасити, и биће на позор сваком телу" (Ис. 66, 24). Јер као што је од истога
(пророка) предсказано: „Неправедници као усталасано море, тако ће се узнемирити, нити
ћe моћи отпочинути. Нема радости нечастивима, рече Бог" (Ис. 57,20-21).
5. правило: Онима, који су се попут Давида који се претварао да је безуман да би
избегао погибељ (а мада није био безуман), и који нису потписали своје одрицање од
вере, него су се нашли у веома незгодној ситуацији, и као паметна и разборита деца
која се нађу међу неразборитом, поругаше се намерама непријатеља, те су или
прошли поред идолских жртвеника, или су написмено предали, или су незнабошце
поставили уместо себе (мада су неки међу исповедницима, како сам чуо, и
опраштали у потпуности онима који су овако поступали јер су нарочитим настојањима
избегавали да сами, својим рукама распаљују огањ (ватру) и не приносе кађење нечистим
демонима), и премда је такве завело само незнање онога шта раде, нека им се одреди
шест месеци за обраћење Богу кроз покајање; јер ће се тако и њима самима много
помоћи када буду размишљали о ономе шта пророк казује: „Дете нам се роди, и син нам
се даде, коме је власт на рамену, и име ће му бити анђео великог савета" (Ис. 9,
6). Као што знате, шест месеци од када је зачело оно друго дете, које је проповедало
пред доласком Његовим покајање ради опроштаја грехова, зачело се и оно друго да
проповеда покајање. Јер, ми чујемо и једно и друго, да најпре проповедају не само о
покајању, него и о Царству Небеском, које је, као што смо научени, у нама (погл. Лк. 17,
21), јер је близу нас реч којој верујемо и устима нашим и срцем нашим; и кад им се
о Њему напомене, научиће се и они исповедати устима својим да је Исус Христос
Господ, и вероваће у срцу своме да га је Бог васкрсао из мртвих; а ми знамо да се срцем
верује за правду, а устима се исповеда за спасење (погл. Рим. 10,8).
6. правило: Неки су уместо себе наредили слугама-хришћанима да принесу жртву
идолима, па те слуге, пошто су се налазиле под влашћу, и на неки начин налазили се
под влашћу својих господара, те су на тај начин пали, одреди им да се кају једну
годину и нека доносе плодове покајања, поучавајући их да у будуће, као слуге
Христове, треба да извршавају вољу Божију, и да треба да Га се боје, а нарочито
када чују речи: „Знајући да ће сваки ако што добро учини, то примити од Господа,
био роб или слободњак" (Еф. 6,8).
7. правило: А слободни (слободњаци)[119], три године нека се испитивају у кајању,
колико ради тога што нису искрено поступили, толико и ради тога што су
принудили своје слуге да принесу жртву идолима, те тимепреступили наредбу
апостола, да господари имају чинити оно исто што и слуге, запуштајући претње, и
знајући да је и за нас и за њих Господ на небесима, и нема код њега да се на особе
обазире (погл. Еф. 6, 9). Ако ми сви имамо једнога Господа, који се не обазире на особе,
јер све и у свему је Христос, и међу варварима и међу Скитима, и међу слугама и међу
слободнима (погл. Кол. 3, 11), то су они морали промислити о ономе шта чине када су,
желећи да спасу своју душу, навели своје слуге на идолопоклонство, а то су могли
избећи да су им правду и једнакост учинили, као што то казује апостол Павле (погл.
Кол. 4,1).
8. правило: Онима, који су били предати и који су пали, али су после опет сами
ступили на подвиг, и исповедише за себе да су хришћани, и због тога су били затворени у
тамнице и мучени, таквима је праведно пружити помоћ радосног срца, и са њима имати
заједницу у свему, како у молитвама, причешћивању Телом и Крвљу Христовом, и
тешити (храбрити) их беседом да се и даље, најпостојаније боре, како би се и сами
удостојили почасти вишњег звања. Јер речено је да ће седам пута праведни пасти, и
опет ће устати (погл. Прич. 26,16); а када би и ви и сви други који су пали исто учинили,
тим би савршеније и усрдније покајање показали.

9.правило: И са онима, који као да су се тек пренули из сна, и одмах желе да се истакну
у борби, а та борба се тек припрема и још се није ни показала, па сами себе уводе у
искушење као у неку непогоду на мору, и против браће још силније распаљују
угљевље грешника, и са таквима нека се одржи заједница јер приступају к свему у
име Христово, а опет се не обазиру на Његове речи којима Он учи да се треба
молити да не паднемо у искушење (погл. Лк. 11, 4). По свему судећи, они и не знају да
се Господ наш Исус Христос често уклањао од оних који су Га желели нападати, и да
због таквих није јавно ходио (погл. Јн. 11, 51); пак и онда, када се приближило време
Његовог страдања, није сам себе предао, него је сачекао док нису дошли они са
ножевима и кољем, и тек тада им је рекао: „Као на разбојника изашли сте с ножевима
и с кољем да ме ухватите" (Мк. 14, 48). Слично овоме, после пострадаше и они који су
истом Његовом циљу тежили, памтећи Његове божанске речи којима је, казујући о
прогоњенима, рекао: „А чувајте се од људи; јер ће вас предати судовима, и по
синагогама својим тући ће вас" (Мт.10, 17), и: „А прије свега овога дигнуће на вас руке
своје и гониће вас и предавати у синагоге и тамнице; водиће вас пред цареве и
намеснике због имена мојега" (Лк. 21, 12). Ту се нигде не казује да сами себе изводите;
јер Он хоће да ми прелазимо из једног места у друго кад су ту они који прогоне имена
Његовог ради, јер је то и сам рекао: „А кад вас потерају у једном граду, бежите у
други" (Мт. 10, 23). Нити Он хоће да се ми сами штитоношама и копљоношама ђавола
предајемо, и тиме их наводимо да се број убијених још више увећа, принуђујући их на
неки начин да још жешће поступају и да чине смртоносна дела. Он, напротив, хоће да
чекамо, да пазимо на опасности и да се молимо да не паднемо у искушење. Тако је
Стефан, који је први Његовим стопама кренуо у мучеништво, када је био засипан
камењем ради имена Христовог, рекао: „Господе, не урачунај им грех овај!" (Дела ап. 7,
60). Исто и Јаков, који је био ухваћен од Ирода, и посечен мачем; тако и Петар,
изабрани међу апостолима, много је пута био заробљаван и изругиван, и најпосле
распеше га у Риму; исто тако и славни Павле, много је пута предаван на суд и био
доведен до прага смрти, многа је зла претрпео, и пошто се прослави кроз многе прогоне
и невоље, у Дамаску га једном приликом спустише у корпи, и тиме избегну из руку онога
који је хтео да га савлада. Јер, прво дело апостола било је да проповедају Јеванђеље и
да људе науче речи Божјој, али утврђујући душе ученика и саветујући их да остану у
вери, апостоли су им јасно говорили и то да ће пролазити кроз многе невоље пре него
што задобију Царство Божије (погл. Дела ап. 14,22).
10. правило: Према овоме, никако није оправдано да они клирици који су најпре по
својој вољи кренули да приме мучеништво, па су затим пали у вери, а онда су се опет
вратили у подвиг, да такви и даље остану у свештенослужењу јер су напустили стадо
Господње и на себе бацили велику љагу. Овакво шта није учинио ни један од апостола.
И блажени Павле, који је многа гоњења претрпео и који је у различитим борбама многе
победе извојевао, мада признаје да је много боље отићи, и са Христом бити, ипак додаје
и ово: „Али остати у телу потребније је вас ради" (Фил. 1,24), јер имајући пред очима не
своју корист, него корист многих да се спасу, сматрао је за потребније да остане међу
браћом и да се старао њима, него да се упокоји. А онај који учи треба да у своме учењу
буде на углед вернима. Према томе, морају се као сасвим неразумни сматрати они који
су, боравећи у тамницама, себе уклонили од свештеничке службе, а сад опет желе да је
добију. Како могу тражити оно што су оставили у великој невољи, и када су браћи
били од велике потребе? И док су они били непомични, још им се и могло
снисходити за тај њихов неразумни поступак, али кад једном падоше и пошто већ
учинише тај неразумни чин, и бацише љагу на себе, ти више не могу свештенослужити,
већ нека се у смерности старају како би, одбацивши сваку сујету, променули свој
начин живота. Довољно им је општење које морају у тачности и потпуно чинити, и то
из два разлога: прво, да се не покаже да су оптерећени и да силом траже одавде
да оду, а такође да и други, који су пали, не би имали разлога да им се јави помисао о
побуни, и да под неким изговором духовно ослабе. Они који се тиме поведу, биће више
него достојни срамоте и поруге, слично ономе који је поставио темељ, а није могао
да оконча започети рад, јер ћe, као што је речено, ту стати сви они који пролазе туда и
ругаће му се, говорећи: „Овај човек поче зидати, па не може да доврши" (Лк. 19, 30).
11. правило: Који су на почетку, када је гоњење било најжешће, истакли себе, и
стојећи код судилишта и гледајући свете мученике како сијају као светла у васиони
(погл. Фил. 2,15), и побуђени племенитом ревношћу предали себе на муке, показујући
нарочиту храброст нарочито онда када су видели да неки узмичу и падају у вери, и
ради таквих се узбудише, и као покренути неким унутрашњим гласом да савладају
горди и противни дух, похиташе да тај дух не помисли за себе да је мудар (погл.
Приче 3, 7) због тога што му изгледа да у овоме, својим лукавством, побеђује; а ипак је
могао запазити, да сам бива побеђен од оних који су достојанствено подносили
мучења, и онда када су им тело рањавали, бичевали, секли оштрим мачевима, када
су их пекли огњем или бацали у воду. За овакве, који су били заточени по тамницама,
трпели глад и жеђ, или које су мучили и изван тамница, те подлегоше на крају по својој
телесној немоћи, ако за такве верујући узмоле опроштај, праведно је изаћи им у

сусрет. Нити коме може што да нашкоди кад се жели да подели страдање и туга
оних који плачу за онима који су у борби савладани од велике снаге злобног ђавола,
били то родитељи или браћа или синови јер ми знамо да су многи једино ради вере
других задобили Божју благост за опроштај својих греха, и за здравље тела и
васкрсење мртвих. Према томе, сећајући се многих њухових напора и невоља које су
за име Христово претрпели, ceћaјући се затим да су се они покајали и да,
напрезајући и мучећи тело, оплакују оно што су по немоћи учинили, и осим тога,
да су они о себи сведочанство дали, да су у своме животу сасвим били удаљени од
света, ми заједно са њима, молимо и просимо за њих очишћење и сва друга добра,
кроз Онога који је наш заступник код Оца, и кроз Кога добијамо опроштај наших
грехова. Јер, ако ко сагреши, речено је, имамо заступника код Оца - Исуса Христа
(погл. 1. Јов. 2,1-2).
12. правило: А онима који су дали сребро са намером да ни од кога не буду
узнемиравани, то не треба уписати као кривицу јер су они већ поднели штету и губитак
у новцу, да не би душу своју погубили. Али неки други, из гадне похлепе за добитком,
то не учинише, премда Господ каже: „Јер каква је корист човеку ако сав свет задобије а
души својој науди?" (Мт. 16, 26), и: „Не можете служити Богу и мамону" (Лк. 16,13), и
они су се пред гонитељима показали да заиста Господу служе јер су показали да мрзе.
одбацују и презиру сребро, испунивши тако оно што је написано„Откуп је за душу
човекову богатство његово" (Приче 13, 8). И у Делима апостолским читамо да они који
су у Солуну били одведени грађанским властима на место Павла и Силе, били су
пуштени за новац. И пошто им много напакостише због имена Христовог, и помутише
народ и градске старешине, и примивши, као што је речено „задовољење" од Јасона
и других, пустише их (погл. Дела ап. 17, 9-10).
13. правило: Према томе, и оне који су ради спасења своје душе оставили све своје и
склонили се, не треба их осуђивати због тога што су други, уместо њих, били
ухваћени; јер у Ефесу, уместо Павла ухватише на зборишту Гаја и Аристраха - другове
Павлове, и кад је он хтео да пође међу народ због тога што се буна ради њега подигла
(јер је обратио мноштво народа ка побожности), не дадоше му ученици. Штавише, неки
од азијских поглавара, који су му били пријатељи, послаше своје људе к њему,
саветујући га да не излази на трг (погл. Дела ап. 19, 30-31). А ако који хтедну, из
упорности, да се препиру са онима који искреним срцем обраћају пажњу на онога који
каже: „Спасавајући спаси душу своју, и не обазири се натраг" (Пост. 19, 17), нека се сете
Петра, изабраног међу апостолима, који је бачен у тамницу и предат четворици војника
да га чувају, али који је опет, по поноћи, побегао и услед заповести анђела Господњег
избавио се од Иродове руке и од онога шта су Јевреји желели, наиме, када се разданило,
каже Писмо, догоди се не мала буна међу војницима, а то би због Петра (погл. Дела
ап. 12,4-8); али ради њих не беше на Петру никакве кривице, а они су могли, када су
видели шта се догађа, побећи исто онако као и сва деца у Витлејему и у другим
странама, да су родитељи њихови могли предвидети шта ћeим се догодити, али није
било тако, те погинуше од свирепог убице Ирода због једног детета које је он тражио да
погуби, али које по заповести анђела Господњег, утече, почевши већ тада да буде „брз
на плен и хитар на грабеж сходно имену којим је назван, и као што је записано: надјени
му име - брз на плен и хитар на грабеж. Јер прије дете научи звати оца или мајку,
однијеће се сила Дамаскова и плен Самаријска пред царем Асирским" (Ис. 8, 3-4).Тако и
мудраци, као већ добијени и савладани, покорно и са поштовањем клањају се пред
дететом, и отварају своја блага и доносе му најсјајније и најдрагоценије дарове:
злато, тамјан и смирну као цару и као Богу и као човеку (погл.Мт.2,11-16)[120].
14. правило: Који су претрпели многа насиља и невоље; и којима су стављали металне
куке у уста, и које су окивали, а они остадоше истрајни у својој вери, и јуначки
истрајаше и онда када су им и руке спаљивали,принуђавајући их да се дотакну жртве
(а о њима су ми писали они који су то видели да се догађа у Ливији, по тамошњим
тамницама и мучилиштима), такви, особито када о њима сведоче и друга браћа, имају
се задржати у свештеној служби и уврстити међу исповеднике, исто онако као и они
који су многим мучењима подвргнути, и од тога више нису могли да говоре, нити да се
крећу, али који ипак нису поклекли пред безбожношћу својих мучитеља (а о томе сам
такође слушао од својих саслужитеља). И нека се уврсти међу исповеднике сваки онај
који, као Тимотеј, управља својим животом, и који слуша онога који каже: „А ти, о
човече Божији, бежи од тога, а иди за правдом, побожношћу, вером, љубављу,
трпљењем и кротошћу. Бори се добрим подвигом вере, хватај се за живот вечни
у који си позван, и исповедио си добро исповедање пред многим сведоцима" (1.Тим. 6,1112).
15. правило[121]: Нека нас нико не окривљује зато што ми чувамо среду и петак, у које
нам је, по благослову предања, заповеђено да постимо. У среду због тога што су у тај
дан Јевреји начинили уроту о издајству и предаји Господа, а у петак због тога јер је
Он у тај дан пострадао ради нас. Недељу ми проводимо као радостан дан, јер је у
тај дан васкрсао Господ; такође у тај дан не треба да клечимо.

КАНОНСКА ПОСЛАНИЦА СВЕТОГ ГРИГОРИЈА,
АРХИЕПИСКОПА НЕОКЕСАРИЈСКОГ, ЧУДОТВОРЦА
1. правило: Нису јела та која нас терете, најсветији папо[122]; мада су заробљеници и
јели оно шта су им тамничари давали, а нарочито када сви, у једногласју, говоре да
варвари који су насрнули у наше пределе, ипак нису приносили жртве идолима.
Апостол каже: „Јела су за стомак и стомак за јела, али ће Бог и једно и друго
укинути" (1. Кор. 6, 13), а Спаситељ, који свако јело очишћује, каже: „Не погани човека
што улази у уста, него што излази из уста оно погани човека" (Мт. 15,11).
2. правило: За општу осуду није ни то ако су неке заробљене жене биле оскрнављене
од варвара. Али, ако је живот неке од тих жена био већ познат као развратан, па
су оне тако наставиле да живе и са варварима,такве се не смеју исхитрено примати у
заједницу молитве. Ако је нека пре ропства живела чисто и уздржано, и била је
ослобођена од сваког подозрења, а тада, услед присиле, била је погружена у
скрнављење, о томе имамо пример у књизи Поновљених закона, где се каже: „А девојци
не чини ништа, није учинила греха који заслужује смрт, јер кад ко скочи на ближњега
свога и убије га, таква је то ствар; јер нађе је у пољу, девојка је завапила, али не би
никога да је одбрани" (Пон. Закони 22, 26-27). Исто је и овде.
3. правило: Лакомост је страшно искушење, и није могуће само у једној посланици
навести сва она места у Светом Писму у којима се говори о томе колико се треба
клонити лакомства, и колико је страшно то када неко отима; него и било који облик
лакомства, и било какво присвајање нечега туђег ради гадне похлепе. Зато, сваки
који се у томе затекне, мора бити одстрањен из Цркве Божије. Што се пак тиче оних
који су се у време варварских напада, у време тог свеопштег плача и невоља,
одлучили да крену тим путем, сматрајући то време као прикладно за стицање нечасног
добитка, знајте да су такви нечастивци и да су мрски Богу; да су досегли сам врхунац
невељалства. Због тога је установљено да се такви извргну, да не би читав народ
запао у гнев, а на првом месту предстојатељи који воде о томе истрагу јер се
бојим, као што Писмо каже, да нечастиви са собом не погуби праведника (погл.
Пост. 18, 23). Блуд и лакомство су недела због којих иде гнев Божји на синове
непокорности (погл. Кол. 3, 6). Немојте бити саучесници њихови, јер некада сте
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поступајте трагајући за оним што је Богу угодно (погл. Еф. 5, 6-13). Ако су неки ради
своје некадашње лакомислености (у време мира) били подвргнути казни, па се опет, у
време гнева Божјег, повратише у лакомост и извлаче корист од крви и људске
пропасти, истих који су заробљени или побијени, шта се друго може очекивати од
тога, него да ћe ти, који су пали у лакомство, изазвати гнев Божји и на себе и на сав
народ.
4. правило: Није ли се Ахар, син Зарин (погл. Исус Навин гл. 7), грехом огрешио о оно
што је било заветовано, и зар није због тога гнев Божји изашао на сав Израиљ? Он
је сам сагрешио, али није сам пострадао у свом греху. Због тога и ми, у овом нашем
времену, морамо сматрати заветованом сваку добит (корист), и то не нашу, него туђу.
Јер, као што је Ахар узео од плена, тако и ови сада од плена узимају; и ако Ахав узе
однепријатељског, ови сада своју нечасну корист извлаче од онога што је братско.
5. правило: Нека се нико не правда тиме да је нешто пронашао, јер је забрањено и од
онога што је случајно нађено извлачити добит. О томе казује и Мојсијева књига
Поновљених Закона (погл. 22, 1-3). А у књизи Излазак речено је како поступити ако
се нешто нађе што је од твога непријатеља. Тамо пише: „Одведи све кући дотичног
господара" (Изл. 23, 4). А онда, ако се каже да се не сме извлачити корист било од
пријатеља било од непријатеља у време мира, зар је то онда допуштено када је неко у
невољи, када бежи од опасности и када је присиљен да све своје имање напушта?
6. правило: Други опет покушавају да то што задржавају туђе ствари, оправдају
тиме да су их нашли уместо својих које су некада изгубили. Онако како су Воради
(Боради) и Готи поступали са непријатељима, тим својим поступцима ови (који за себе
задржавају туђе ствари), постадоше ЊИХОВИ следбеници. Због овога смо вам послали
брата и старца Евфросина, да би вам саопштио начин на који ми овде поступамо у
таквим ситуацијама, и поучио вас од кога треба примати притужбе, а кога одлучити
од молитве.
7. правило: Речено нам је такође о једној невероватној ствари, која се догодила у
вашој области (по свему судећи да је то дело неверника и нечастиваца који не познају
име Божије): да су неки дошли до толике свирепости и нечовечности, да на силу
задржавају неке заробљенике који су успели да побегну од варвара. Због тога, пошаљите
некога у ту област, да не удари гром у оне који то чине.
8. правило: Они који себе убројаше у варваре, и који заједно са њима у време ропства
учествоваше у нападима, заборавивши на то да су хришћани и житељи Понта, и који
су се толико изопачили да су моткама убијали или давили своје једноплеменике, и
који су варварима показивали путеве које ови нису знали или им показивали на
домове (које су затим пљачкали), таквима не треба допустити да буду ни са онима који

слушају, све дотле док о њима заједно не одлуче свети Оци који ће се сабрати, а пре
њих - Дух Свети.
9. правило: А оне који су се усудили на нападну туђе домове, ти, ако су били оптужени
и одлучени, нека не буду удостојени ни чина оних који слушају Писмо. Али, ако се
ослободе тога зла, и врате оно шта су отели, тада нека припадају међу оне који се
обраћају.
10. правило: Оне који су у пољу или у својим домовима пронашли неке ствари које су
остале од варвара, и ако их не врате, а већ су били тужени и изобличавани због неких
својих ранијих преступа, нека остану са онима који припадају. Ако врате ствари које
су пронашли, такви нека се удостоје молитве.
11. правило: Они који извршавају овај налог, треба да то чине без и најмање трунке
похлепе за добитком и не тражећи никакве награде за оно што су показали, или
шта су сачували, или због тога што су пронашли нечију изгубљену ствар.
12. правило: Плач бива изван врата молитвеног дома; ту стоје они који су сагрешили,
и ту моле верујуће који улазе, да се они помоле за њих. Слушање бива иза врата, у
притвору, где грешници треба да стоје до молитвиза оглашене, и тада треба да изађу.
Јер, пошто је саслушао поуку и Свето Писмо (како каже свети Василије Велики), тај
нека се удаљи и нека се не удостојава молитве. Они који припадају јесу они који стоје
унутар врата храма и који излазе (из храма) заједно са оглашенима. Заједничко
стајање бива онда када се стоји заједно са вернима, али се не излази са оглашенима;
најпосле долази причешће светим Тајнама.

ПОСЛАНИЦА СВЕТОГ АТАНАСИЈА ВЕЛИКОГ,
АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ, МОНАХУ АМУНУ
Свако створење Божије добро је и чисто. Јер, Реч Божија није створила ништа
бескорисно и нечисто; а ми смо, по апостолу: „Христов миомир Богу међу онима који се
спасавају" (2. Кор. 2, 15). Али пошто су стреле ђавола различите и разноврсне, и оне
који су простодушни он збуњује и браћи брани обична дела, узбуђујући у њима нечисте и
скверне мисли, то ћемо ми укратко, благодаћу Спаситеља нашега, уклонити те нечисте
преваре и дати снагу разуму простодушне браће наше. Чистима је све чисто (погл.
Тим. 1, 15), а код нечистих и савест и све (друго) оскрнављено је. Задивљујуће је
лукавство ђавола: он, који је погибао и пропаст, указује тобож на помисли о чистоти, и
зато то шта он чини, потребно је сматрати као замку и искушење. Јер, као што сам већ
рекао, да би одвратио подвижнике од спасоносног подвига, и да их (како он смера),
придобије тиме што ћe им шапутати у уши да им такав живот никакве користи не
доноси, него намеће у њима пуста питања и којекакве неупутности, којих се (како он то
напомиње) треба клонити. Јер, реци ми, љубљени и најпобожнији, шта има у себи
грешно или нечисто један природни екризис[123]? То би било исто као када би неко
сматрао за преступ пљувачку која излази из уста; а можемо такође указати и на
пражњења из утробе, која су неопходна свакоме ради здравља. Осим тога, ако
верујемо да је човек, сходно Светом Писму, дело руку Божјих, зар је онда из те чисте
силе могло произаћи нешто оскрнављујуће? И ако смо род Божји (погл. Дела ап. 17,
28), ми немамо у себи ничега нечистог, него себе скрнавимо онда када чинимогрех, који је
гори од било којег смрада. А када се против наше воље догоди неко природно истицање,
ми морамо, по природној неопходности (како смо већ рекли), уз све друго трпети и то.
Али пошто неки желе не само да противрече овоме што се по правди каже, него и ономе
што је од Бога створено, те изопачују реч Јеванђеља, да не скрнави (прља) човека оно
шта улази него оно што излази (из њега), потребно је изобличавати и ову њихову
неприкладност (јер то не желим да назовем питањем). И пре свега, као још неутврђени и
незналице, такви људи изопачују и Свето Писмо. Смисао речи Божије је овакав: пошто
су неки, слично овима, показивали сумњу по питању јела, Сам Господ, разрешавајући
њихово незнање, или боље речено, износећи на видело њихову заблуду, каже да човека
не прља оно шта улази у њега, него оно шта излази, те додаје: откуда то излази?
И одговара: из срца, јер познаје то, тј. да је ту погано хранилиште ружних помисли и
грешака. А апостол, учећи о истом, каже: , јело нас не поставља пред Бога" (1. Кор. 8,
8). Може и у овом случај неко разборито рећи: један природни екризис неће нас
подлећи казни; и лекари (нека се ето убеде и кроз такве примере), рећи ћe свакако у
заштиту овога да су у сваком живом бићу дати неки излази, кроз које свако избацује оно
што му је сувишно. Према томе, најбогољубивији старче. какав је у томе грех пред
Богом, кад сам Господ, који је створио све живо, створи и такве отворе на телима
живих бића? Али, треба предупредити и следеће противно размишљање нечастивих
људи који казују да дакле није никакав грех ни сама употреба, јер су ти органи
начињени од Творца. Ми ћемо их принудити на ћутање када им на те речи
поставимо питање: о каквом употребљавању је реч? Да ли о законитоме,које је
Бог допустио, говорећи: „Рађајте се, множите се и напуните земљу" (Пост. 1, 28), и које
је апостол одобрио, говорећи: „Брак нека буде у свему частан и постеља брачна чиста"
(Јевр. 13, 4), или пак оно, које бива потајно, у прељуби? Јер и у многоме другом што

бива у животу, и у овоме ми наилазимо на многе разлике; тако, није дозвољено
убијати, али убијати непријатеља у рату допуштено је и види се као јуначко дело,
ради кога се они који се покажу као храбри, удостојавају великих почасти и
подижу им се споменици који говоре о њиховим славним делима. Ето, на тај начин је
у неким моментима једно забрањено, а већ у другом моменту је то дозвољено. Исти овај
разлог применљив је и по питању полног уздржавања. Блажен је ко носи слободни
јарам од своје младости, и служи се природом да би децу рађао (погл. Јер. 3, 27); али ако
се својом природом служи да би угађао страстима, очекује га казна коју напомиње
апостол за блуднике и прељубнике. Јер у погледу овога постоје два пута у
животу: један који је умерен и животу прикладан, а то је брак; и други, анђеоски
и савршенији, а то је девственост. Ако је неко изабрао световни пут, тј. брак, због
тога неће подлећи прекору, али неће добити толико дарова, мада неће ни остати без
њих јер ће добити трећину; а који је заволео пут девствености, мада је он и суров и
тежак (када се упореди са првим), због тога ћe бити удостојен многих дарова које
ћe добити у целости. Таквим начином, нечиста и нечастива њихова питања, налазе своја
решења, мада су она већ одавно свима дата кроз Свето Писмо. Утврђуј, дакле,
оче стадо које ти је поверено, тешећи га апостолским поукама, одушевљавајући га
Јеванђељем, дајући му савете из Псалама и казујући: „Казиваћу дела Господња"
(Пс. 118,17). А реч је Господња да му се служи од чистог срца. И сам пророк, знајући ово,
каже: „Учини ми, Боже, срце чисто" (Пс. 50, 11), да ме не смућују нечисте мисли. И опет
Давид каже: „И Духом Господњим утврди ме" (Пс. 50,14), да би ме, ако ме узмуте моје
помисли, попут чврстог темеља задржала твоја крепка сила. Зато и ти, дајући овакве и
сличне савете, казуј онима који су спори на покорност и истину: „Научићу безбожнике
путевима Твојим" (Пс. 50,15), и чврсто се поуздај у Господа да ће их приволети да се
уклоне од тога зла. И тада ћe се догодити да ће одступити од свога сујетног труда они
који са злом намером постављају питања; а они који по простоти својој сумњају, они ће
се утврдити Духом Господњим. А ви, који поуздано истину познајете, чувајте је чврсто у
Христу, Господу нашем, са којим нека је слава и моћ Оцу, са Светим Духом, у векове
векова. Амин.

ПОСЛАНИЦА СВЕТОГ АТАНАСИЈА, АРХИЕПИСКОПА
АЛЕКСАНДРИЈСКОГ (УПУЋЕНА) РУФИНИЈАНУ
Сину и многопоштованом саслужитељу, господину Руфинијану
Атанасије жели радост у Господу.
Ти пишеш оцу као што и пристаје љубљеноме сину; а тако и ја отписујем теби,
поздрвљајући те овим писмом, многожељени (многопоштовани) Руфинијане. Могао бих и
ја теби и на почетку, и у средини, и на крају писати као сину, али се уздржавам да се
не само путем писама не препознаје наше заједничарење и сведочење. Ти си, по ономе
како је написано, моја посланица, препозната и прочитана у срцу (погл. 2. Кор. 3, 2). И у
таквом расположењу (веруј ми, заиста ми веруј), позивам те и убеђујем да ми пишеш јер
ћеш ме тиме веома обрадовати. А пошто си ме из љубави, и ради Цркве (а што говори о
твојој побожности), питао о онима који су насилно[124] били заведени у Аријеву јерес,
али који нису били покварени тим лажним веровањем, па желиш да ти ја напишем шта је
о таквим особама установљено на саборима. Знај, када је престало насиље аријеваца
над православнима, одржан је сабор епископа који су се сабрали из далеких предела, а
био је такође и сабор саслужитеља наших из Јеладе, а тако исто и оних који су у
Шпанији и Галији, и установљено је, како овде, тако и свугде на осталим саборима, да
треба опростити онима који су пали и штитили нечашће[125], само ако се покају, и да им
не треба давати место у клиру. За оне који нису предњачили у тој нечасној науци, него
су невољно и насилно били уведени у њу, установљено је да им се, не само да опроштај,
него и да могу имати место у клиру, када покажу оправдање достојно вере које ће бити и
потврђено. Они су често казивали да се никада нису приклонили том учењу, него су
они тако поступили да не би неки нечастивци били постављени на њихова места и
тиме уништавали заједницу верних, те су ови одлучили да радије уступе пред насиљем,
и подлегну бремену, него ли да пропадне верујући народ. И чинећи ово, онису (по нашем
мишљењу), чинили добро, јер су за своје оправдање наводили да је и Аарон, брат
Мојсијев, уступио у пустињи преступном захтеву народа, наводећи у своју одбрану да
народ, када се врати, не би остао уидолопоклонству, јер је сасвим разборита
помисао, да ако остану у пустињи, могу и одступити од нечастивог учења, али кад уђу у
Египат, то учење се може укоренити и остати у њима. Ради овога се поменутима
и допушта да остану у клиру, а онима који су били заведени и претрпели насиље, даје
се опроштај. Ово казујем и твојој побожности, уверен да ћe и твоја благочестивост
прихватити ово, и да неће осудити као слабе оне који су се у овоме сложили. Удостој
се ово прочитати и пред свештенством и пред народом који ти је поверен, да не би тебе,
када ово сазнају, осуђивали што си на такав начин настројен према онима, а не би
било умесно да им ја пишем, кад може твоја побожност да им предочи какав је наш став

према онима, као и да дода (надопуни) оно шта сматра да је потребно рећи. Нека је
хвала Господу који те је обдарио сваком речју и сваким знањем!
Они који се, кају, јавно и поименце нека анатемишу лажно веровање Евдоксија и
Евзоја, јер ови, хулећи на Христа и казујући да је Он обичан створ, показаше се као
главни заштитници Аријеве јереси. Који се кају, нека исповедају веру коју су
исповедали Оци наши у Никеји, и никакав други сабор нека не сматрају за виши од
Никејског. Поздрави братство које је са тобом, а они који су са нама, поздрављају те у
Господу.

(ОДЛОМАК) ИЗ 39. ПОСЛАНИЦЕ О ПРАЗНИЦИМА СВЕТОГ
АТАНАСИЈА, АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ
Али пошто смо споменули о јеретицима као о мртвима, а о нама као о онима који ради
спасења имамо Свето Писмо, плашим се да неки међу простодушнима, као што је то
писао Павле (погл. 2. Кор. 11,3), не заведе људска хитрост због њихове простоте и
чистоте, те услед тога се не почну занимати другим књигама, тзв. апокрифима[126] и да
буду доведени у сумњу и заблуду због њиховог назива, те вас зато молим да се
стрпите, ако напомињући нешто што ви већ знате, напишем и ја понешто о томе, ради
потребе и користи оних који су у Цркви. Желећи говорити о томе, послужићу се, ради
оправданости моје одлуке, примером јеванђелисте Луке, говорећи и сам: пошто неки
почеше узимати за себе и апокрифне књиге, и мешати их са богонадахнутим Писмом (о
коме ми имамо пуно поверење као што нам предаваху Оци који су испрва били
очевидци и слуге Логоса), помислих и ја, који сам од искрене браће потакнут и научен
да из почетка, редом изложим књиге које су примљене и уврштене у канон, и које сви
признају за богонадахнуте, да свако, ко је у заблуду уведен, осуди оне који су га
завели, а онај ко се сачувао чистим, да се обрадује овој новој предострожности.
Старога Завета укупно имамо двадесет и две књиге; толико књига је, како сам чуо,
предато од Јевреја, а по реду и по називу овако следе: Постање, Излазак, Левитска,
Бројеви, Поновљени Закони. Иза ових следе: Исус Навин, Судије, Рут, четири књиге
Царства од којих прва и друга сачињавају једну, а трећа и четврта опет једну; онда прва
и друга књига Паралипоменона такође чине једну; исто је и са књигом Јездре. Затим
следи књига Псалама, Приче, Еклесијаст, Песма над песмама и Јов. После ових књига
следе пророци, којих је дванаест а који се броје као једна књига. Затим књига Исаије,
Јеремије и са њиме Варух, Плач и Посланица. Иза ових долазе Језекиљ и Данило. То су
књиге Старог Завета. Књиге Новог Завета су ове: четири јеванђеља - Матеј, Марко,
Лука и Јован. Иза ових следе Дела апостолска и седам апостолских посланица, које се
још називају и Саборне, а то су: Јаковљева, две Петрове, три Јованове и једна Јудина.
Поред ових (књига) има и четрнаест Павлових посланица које су изложене овим
редом: Римљанима, две (посланице) Коринћанима, Галатима, Ефесцима, Фили-пљанима,
Колошанима, две (посланице) Солуњанима, Јеврејима, две (посланице) Тимотеју, Титу и
Филимону. И на крају је Јованово Откривење. Ово су источници спасења, да речи које
су у њима, напоје оне који су жедни. У овим књигама проповеда се наука побожности, и
нити неко шта да додаје, нити ико шта да одузима од њих. Са овима је Господ
застидео Садукеје, говорећи: „Варате се, не знајући Писма ни силе Божије" (Мт. 22,
29), и опомињао Јевреје: „Истражујте Писма, јер ви мислите да у њима имате живот
вечни; а баш она сведоче о мени" (Јн. 5, 39). Али, ради веће тачности, јер ради потребе
пишем, додајем и ово: да осим ових, има још и других књига које нису ушле у канон,
али у погледу којих су Оци одредили да се читају од стране оних који улазе у Цркву и
који се желе украсити (упутити) речју благочешћа. Те књиге су: Премудрост
Соломонова, Премудрост Сирахова, Јестира, Јудита, Товија, Учење Апостола и (Јермин)
Пастир. При овоме знајте, љубљени, да док су једне књиге уврштене у канон, а друге
одређене за читање као корисне, о апокрифима се нигде ништа не казује, него је то
измишљотина јеретика који их и пишу, када желе (назначавајући им и придодајући им
време), да их прикажу као древне списе, да би тиме имали лакшу могућност да заведу
простодушне.

ПРАВИЛА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ
ПРВА КАНОНСКА ПОСЛАНИЦА СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ВАСИЛИЈА, АРХИЕПИСКОПА КЕСАРИЈЕ
КАПАДОКШСКЕ, (УПУЋЕНА) АМФИЛОХИЈУ,
ЕПИСКОПУ ИКОНИЈСКОМ
Увод: Речено је, да безумноме, кад о мудрости запита, за мудрост ће му се примити
(погл. Приче 17, 28); а питање мудрога, као што се види. н неразумнога умудрује. И ово

се, по милости Божијој, догађа са нама сваки пут када смо примили писма (од) твоје
трудољубиве душе. Јер услед самог питања постајемо и ми за себе ученији и мудрији, и
упознајемо много тога чега пре тога нисмо знали, а старање да дамо одговор постаје нам
учитељ. И сада, а пре се нисмо бавили питањима која си нам поставио, у прилици смо да
питања пажљиво размотримо, те да напоменемо оно шта смо о томе чули од старијих, а
такође да и сами (сагласно са учењем Отаца), додамо оно што смо и сами научили.
1. правило: Што се тиче питања о катарима[127], о томе је речено и раније, и ти си сада
прикладно напоменуо, да је потребно следити обичај сваке области; јер и онда, када се о
њима расправљало, постојала су различита мишљења о њиховом крштењу. А крштење
пепузијана, мени се чини да ни чим није оправдано; и ја се чудим, како на то није
обратио пажњу велики Дионисије, који је толико упућен у правила. Наши претци су
установили да се признаје само оно крштење који ни у чему не одступа од вере; и зато су
они једно називали јерес, друго раскол, а треће: парасинагоге. Јеретицима су називали
оне који су се сасвим отуђили од вере; расколницима су називали оне које имају
различита мишљења по неким црквеним предметима и питањима, а који допуштају
могућност да буду поново приведени истини. Парасинагоге су зборови које чине
непокорни свештеници или епископи или неуки (ненаучени) народ. На пример: када је
неко изобличен због неког греха, и забрањено му је да свештенослужи, а он се не
покорава правилима, него сам себи присваја предстојништво и свештенослужење, а
заједно с њиме одступе и још неки, оставивши саборну Цркву, на тај начин настаје
парасинагога. Раскол је, на пример, када се о покајању мисли другачије него што о томе
мисле они који припадају Цркви; а јереси су, на пример: манихејска, валентинијева,
маркионитска, као и већ поменути папузијани. Овде (у јересима) постоји разлика у самој
вери у Бога. Ради чега су наши древни Оци да се крштење јеретика има у потпуности
одбацити, а расколника, пошто припадају Цркви, то крштење треба признати (јер се они
покоравају Цркви), а оне који су у парасинагогама треба, пошто се покају и обрате, опет
примити у заједницу (Цркву). На исти начин и они, који се налазе на неком црквеном
степену а који су одступили са непокорнима, треба да се приме на исти степен али
тек након покајања. Пепузијани су јеретици јер хуле на Духа Светог, прилажући
безаконито и бестидно име Утешитеља (Параклита) Монтану и Прискили. Због тога, као
они који од људи желе да стварају богове, они су достојни осуде; а као такви који
вређају Духа Светога, поредећи га са људима, заслужни су вечне осуде, јер хуљење на
Духа Светога не може бити опроштено. На који начин да се њихово крштење сматра
правилним, када они крсте у Оца и Сина и Монтана и Прискилу? Због тога, они који су се
крстили на овај начин заправо и нису крштени јер нису крштени онако како нам је
предато. И мада је ово на неки начин промакло великом Дионисију, ми због тога не
морамо да учинимо исто јер њихова (мисли се на пепузијане) грешка веома је очевидна
за свакога ко жели да је види. Катари припадају расколницима. Кипријану и нашем
Фирмилијану било је угодно да и катаре уврсте у исти ред са анкратитима,
хидропарастатима
и
апотактима.
И
мада
почетак
поделе
беше
услед
раскола, одступници од вере више нису на себи имали благодат Светог Духа јер је те
благодати нестало онда када се прекинуло прејемство; јер први који су се оделили
постали су световњаци и више немају власти да крштавају, рукополажу,нити да другима
дају благодат Духа Светога. Ради тога је и било наређено да они који су крштени од
њих, морају, када се враћају Цркви, бити омивени правим и истинитим крштењем
Цркве. Без обзира што неки из Азије напомињу да треба прихватити њихово крштење,
ипак нека се оно не признаје. Због тога, када неко од њих жели да се врати у Цркву,
таквога је потребно крстити. У осталом, ако ово треба да служи некаквом препреком,
ми треба да се придржавамо обичаја и треба да следимо за Оцима који су учили онако
како је то корисно за нас. Бојим се да кад будемо настојали да они не журе са
крштењем, да због строгости наредбе не запречимо пут онима који се желе спасити; а ако
они признају наше крштење, то нас не треба ни најмање бринути нити смо им због тога
дужни да показујемо некакву благодарност, него и даље, у пуној тачности морамо
испуњавати правила која су нам дата. Такође треба да важи и то, да они који се
обраћају, а који имају засебно крштење, они најпре морају бити помазани од верујућих, и
тек тада могу приступати к тајнама. Знам да смо ми примили на епископске катедре
браћу Зојина и Саторина који су били у њиховој заједници. Због тога ми не можемо
одбацивати оне који су из те заједнице јер, примивши епископе, ми смо установили
на неки начин правило у погледу заједничарења са њима (енкратитима).
2. правило: Жена која смишљено убије заметак у својој утроби, таква подлеже казни за
убиство. Ми овде немамо потребу да до у танчине расправљамо о томе да ли је или
није тај заметак имао или немао већ формиран облик, јер у овом случају казна се не
налаже ради детета које се требало родити, него због тога што је та жена себе
изложила опасности јер се у таквим покушајима уништавања заметка у утроби често
умире. А када се овоме још придода и само убиство детета, тада се ово (за оне који то
свесно и смишљено чине), сматра за још једно убиство. Време њиховог кајања не треба
продужавати до краја живота, него их треба примити у заједницу после периода од

десет година; о њиховом излечењу не треба судити по времену проведеном у кајању,
него по томе како су се кајале.
3. правило: Ђакон који после рукоположења у ђаконски чин учини блуд, нека
се искључи из ђаконске службе. Али пошто поново постане лаик, нека не буде лишен
заједнице јер постоји древно правило да они који су свргнути са свог степена треба
подвргавати само тој, једној казни, при чему су древни (како ја мислим), следили
древни закон који каже да се не треба два пута светити за једну ствар (погл. Наум 1,
9), као и због другог разлога, а то је да они, који се налазе међу лаицима, када буду
свргнути из реда верника, после се поново примају на оно место са кога су били
свргнути, док ђакони једном за свагда бивају подвргнути казни трајног свргнућа. Због
тога су се и ограничили на ту једну казну јер ђаконство се више никада не може
повратити. Ово бива по правилима. Најпоузданији лек за ово је уклонити се од греха,
и због тога онај који је ради неког телесног задовољства презрео благодат, тај нека
прво одступи од телесног наслађивања коме се предаје, а затим нека своје
тело савладава и потчињава безусловим уздржавањем што ће и бити доказ да се у
потпуности исцелио. Због тога треба да знамо и једно и друго, тј. и оно што је
установљено законом и оно што је установљено обичајем. У погледу оних који не
могу да достигну савршенство покајања, треба се придржавати наложених прописа.
4. правило: За трећебрачне и многобрачне установљено је сразмерно исто оно
правило као и за другобрачне. Другобрачне једни одлучују на једну годину, други пак на
две, а трећебрачне на три године, а понекад и начетири. Према томе, трећебрачност
више не сматрају за брак, него за многоженство, или боље речено блудом. Због тога
је Господ и рекао Самарјанки која је променила пет мужева: „И сада кога имаш није ти
муж" (Јн. 4, 18). То значи да они који прелазе границу другог брака више нису достојни
назива мужа и жене. Ми смо у погледу трећебрачних прихватили обичај
петогодишњег одлучења, и то не на основу правила, него на примеру наших
претходника. У осталом, таквим људима не треба у потпуности забранити улаз у цркву,
него их треба удостојити тога да две или три године слушају Писмо, а затим их удостојити
да стоје не пуштајући их још увек к причешћивању Светињама; и тек када покажу
плодове достојне покајања, поново их треба уврстити у заједницу.
5. правило: Јеретике који се покају пред крај живота треба примати, али тек када их
испитамо и видимо да се истински кају и имају ли плодове таквог покајања који
сведоче о њиховој жељи за спасењем.
6. правило: Блудочињења оних који су посвећени Богу нека се не сматрају за брак,
него је потребно на сваки начин настојати да се прекине та њихова веза. Ово ће бити
корисно и ради утврђења Цркве, а такође неће дати прилику јеретицима да говоре против
нас да ми нашим попуштањем људима који су у греху, само желимо да привучемо више
људи к себи.
7. правило: Мушкарци који имају сексуалне односе са другим мушкарцима, затим они
који полно опште са животињама, убице, троваче, прељубнике и идолопоклонике, сви
они су достојни осуде. Због тога, у вези са таквима, држи се прописа које имаш. За оне
који су се тридесет година кајали због нечистоте коју су несвесно учинили, не треба се
двоумити него их треба примити јер су такви достојни опроштаја и због незнања и
због добровољне исповести; због тако дугог времена које су провели у покајању,
пошто су безмало читав људски век били предати сатани, да би се научили како не треба
неуредно живети. Због тога нареди да се такви без било каквог одлагања приме,
нарочито ако сузама дотакну твоје срце и покажу такво владање које је достојно
милосрђа.
8. правило: Када неко у свом гневу замахне секиром на жену, тај је убица. Добро је и
достојно је твоје разборитости што си напоменуо да о овоме опширније говоримо
јер постоји много разлике између вољног и невољног (намерног и ненамерног). На тај
начин, невољно и далеко од сваке намере да се некоме учини зло јесте ситуација
када, на пример, неко баци камен на пса или дрво, а тим каменом погоди човека; јер,
првенствена намера онога који је бацио камен била је да отера пса или да погоди
зрео плод на дрвету, а међутим, погодио је невољно другог човека који је туда
пролазио. Ненамерно је такође и када неко туче другога из жеље да се онај поправи, а
тучени од тога издахне. Овде се треба узети у обзир намера да је дотични желео да
грешника врати на прави пут, а не то да је том човеку желео да нанесе зло. Међу
ненамерне поступке спада и то када неко, бранећи се штапом или руком, удари
противника у опасно (осетљиво) место, не са намером да га убије него да се одбрани,
мада се овакав поступак у многоме приближава намерном јер који се тиме послужио
очито да је био поведен страшћу, и више никога није штедео. Исто тако, међу
ненамерно спада и оно када неко, ко се дебелим штапом или каменом служи као оруђем
(алатом), другоме начини зло мада није имао такву намеру. Али онај, ко се послужио
мачем или нешто такво, за таквог нема оправдања, нарочито ако се неко баца
секиром; јер ту он није ударио руком, па да је могао одмерити јачину ударца, него је
бацио тако да је и због саме тежине метала, због оштрице, а поврх свега због тога
што је бацио на некога, тај ударац могао бити смртоносан. Са друге стране, сасвим је

намерно и не подлеже никаквој сумњи оно шта бива учињено од стране разбојника
или у време ратова; јер ту се убија због новца, сакрива се од суда, док се у ратовима
убија са намером да се уништи и истреби противник. Исто је и када неко у пиће сипа
отров са намером да некога убије, као и оно шта често чине жене, тј. када неким
враџбинама и амајлијама желе да к себи примаме мушкарца да би са њиме полно
општиле. Ако те жене оваквим поступком проузрокују смрт, без обзира што им то није
била намера, оне се ипак морају сматрати као намерне убице. Исто се односи и на оне
који другим женама дају некакве напитке да би њима изазвали побачај. Толико о томе.
9. правило: Речи су Господње да се брачна веза не сме рушити осим када је у питању
прељуба (погл. Мт. 5, 32). То се подједнако треба примењивати како на мушкарце тако
и на жене. Ипак, због некаквих обичаја, то у пракси не бива увек тако јер често се
сусрећемо са ситуацијама да се жене у таквим приликама много строжије кажњавају
(погл. 1. Кор. 6, 16; Јер. 3, 1; Приче 18, 23). Женама такође обичај заповеда да морају
остати са мужевима мада су они у прељуби и блуду. Због тога, она која живи са човеком
кога је оставила жена, ја не знам да ли се та жена може назвати прељубницом, јер овде
кривица пада на ону жену која је оставила мужа; а са обзиром на узрок због кога је
напустила брак (јер је била тучена и више није могла да трпи ударце), мислим да јој је
боље било да трпи, него што се раставила од онога са киме је живела. Ако ли је брак
напустила због тога што се новац ненаменски расипао, такође сматрам да то
није ваљан разлог за развод брака. Ако је оставила мужа због тога што он живи у
блуду, на ово се по обичају Цркве, не обраћа пажња јер жени је забрањено да се
одељује од мужа који јој је неверан, већ она мора остати са њим пошто никада не зна
шта се после може догодити (погл. 1. Кор. 7, 6). Због тога, она која је оставила мужа и
прешла другоме, та је прељубница; а човек који живи остављен од своје жене, тај је
достојан извињења и она која живи са њим, она није крива. Али ако муж, који је оставио
жену, оде другој, тада је он прељубник јер је дао повода да и његова законска жена
учини прељубу; прељубницом постаје и она која живи са таквим човеком јер је к себи
примамила мужа од његове законске жене.
10. правило: Они који се закуну да неће примити рукоположење, ти не могу (пошто
су се заклели) бити принуђени да погазе своју заклетву. Јер, мада и постоји (чини ми се)
неко правило које снисходи таквима, из искуства знам да увек лоше бива онима који газе
заклетву. У осталом, у обзир треба узети и начин заклетве, и речи, и расположење
у коме су се заклели, као и најмањи уметци у речима (којима је изречена заклетва).
И ако се ни на какав начин ствар не може поправити, тада такве треба сасвим
оставити. А дело Севира, тј. свештеника кога је он рукоположио, може (барем се
мени тако чини, а можда и теби) бити поправљено на овај начин: оно село, које је сада
потчињено Мисдији, и за које је био одређен онај човек, нареди да потпадне Масадима,
јер на тај начин неће ни он, не прелазећи с места, погазити заклетву, и Лонгин,
имајући уз себе Киријака, неће цркву оставити пусту, а неће ни своју душу из
немарности предати на осуду; а ми не морамо мислити да смо поступили против
правила, јер смо снисходили Киријаку, који се заклео да ће остати у Минданима, а опет,
пристао је на премештај. Јер повратком ћe се очувати заклетва, а што се онај потчинио
наредби, то му се неће уписати у преступ заклетве јер у његовој заклетви није било
додато да он неће ни најкраће време оставити Миндан. Севиру, који заборавност наводи
као разлог, опростићемо, рекавши да Онај који познаје тајне, неће допустити да његова
Црква буде оштећена од човека који, као што је у почетку поступио против правила и
себе везао заклетвом (а што је противно Јеванђељу), ипак после прекршио ту
заклетву, и сада лаже, истичући своју заборавност као разлог. А пошто ми нисмо да
судимо о ономе шта је у срцу, него морамо судити по ономе шта чујемо, пустимо Господу
освету, а ми без даљег упуштања у проблем, примимо га, узевши у обзир заборавност као
једну од људских немоћи.
11. правило: Који је учинио ненамерно убиство, задовољио је суд ако проведе
једанаест година одлучења, јер ми морамо пазити и на Мојсијев закон (погл. Изл. 21, 1819) по питању оних који су били рањени; нити сматрати пострадалим онога који је
оболео од задобијених рана, али се касније опоравио. Ако тај после рањавања није
устао, али пошто онај који га је ударио то ипак није желео учинити, мада је убица, то је
ипак учинио ненамерно.
12.
правило: Другобрачним
правила[128] у
потлуности
забрањују
да
буду
свештенослужитељи.
13. правило: Наши Оци [129] нису сматрали за убиства она која су се дешавала у
ратовима, снисходећи, чини ми се, браниоцима скромности и целомудрија. Ипак, било
би корисно посаветовати да такви, пошто су им руке нечисте, три године не буду
причешћивани.
14. правило: Онај који узима камату, ако се уразуми, и своју неправедну добит раздели
сиротињи, а сам се ослободи од тог зла, тај може бити примљен у свештенство.
15. правило: Чудим се због тога што тражиш буквалну тачност у Светом Писму и што
сматраш као принуђене неке изразе у преводу који сасвим тачно показују смисао, мада
не пружају у потпуности значење јеврејске речи. Али пошто не сме бити остављено без

пажње питање које поставља човек који жели да то зна, због тога одговарам: птице
небеске и рибе морске, постале су при стварању света на исти начин јер је и један и други
род потекао из воде, а разлог је у томе што су им својства једнака јер једни пливају
водом, а друге ваздухом. Облик речи [ 1 3 0 ] показан је нетачно ако се мисли само на
рибе, а потпуно је прикладан ако се подразумева све оно што живи у води. Човеку су
подједнако потчињене и птице небеске и рибе морске, и не само оне, него и све што
год ходи путевима морским. А све оно што живи у води није риба, јер тамо живе и
китови, делфини, туљани, корњаче и небројена друга створења која пливају и живе у
морима.
16. правило: Нееман није велики пред Господом, него пред својим господарем, тј. он је
био један међу моћним људима Сирског цара. Ако будеш марљиво читао Свето Писмо,
наћи ћеш решење овога питања.

ДРУГА КАНОНСКА ПОСЛАНИЦА СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ВАСИЛИЈА, АРХИЕПИСКОПА КЕСАРИЈЕ КАПАДОКИЈСКЕ,
(УПУЋЕНА) АМФИЛОХИЈУ, ЕПИСКОПУ ИКОНИЈСКОМ
Увод: Одавно сам спремио одговоре на питања која ми је поставила твоја
благочестивост, али писмо нисам послао одмах јер сам био задржан дугом и опасном
болешћу, а и због тога што нисам имао кога да ми помогне јер код нас је мало таквих
који познају путеве и који су способни за такво послушање. Сад, када знаш разлог
због чега ово писмо касни, опрости нам. Ми се дивимо твојој жељи за знањем, а такође
и твојој смирености јер ти, који си постављен на место учитеља, још увек желиш
да учиш, и то од нас који немамо неко високо знање. Али како ти, у страху Божијем,
желиш да чиниш оно шта други не желе да чине, дужни смо да ти помогнемо у том
настојању и твојој доброј вољи, па макар то било и изнад наших могућности.
17. правило: Питао си нас за свештеника Вијанора, односно да ли он може бити
примљен у клир после заклетве коју је дао? Сећам се да сам већ једном дао општу
одредбу за клирике Антиохије у погледу оних који су се заједно заклели са њим, где се
каже да такви не смеју учествовати у јавним службама него само да врше свештеничку
службу. Ово даје право Вијанору за његову службу, јер његово свештенство није за
Антиохију, него за Иконију, коју он, како ти пишеш, изабра за своје место
боравка уместо Антиохије. Тај човек може бити примљен пошто га твоја благочестивост
опомене на покајање због пренагљености у заклетви коју је положио пред неверним
човеком и због тога што није био у стању да поднесе непријатност због неке, тако мале
опасности.
18. правило: За дјеве које су пале и које су подлегле телесним страстима, а себе су
посветиле животу у чистоти, те ипак погазише своје завете, Оци су великодушно и
милостиво снисходећи немоћима, установили да се такве могу примати после једне
године, одређујући им за ово исто као и за другобрачне. Мени се чини, да пошто је
по милости Христовој, . Црква током времена постала снажнија и чин дјева се увећа, да
би требало марљивије обратити пажњу на ово питање јер је положај удовица ниже од
девствености, тако да је преступ који учине удовице много мањи него ли преступ који
учине дјеве. Погледајмо шта каже Павле Тимотеју: „А млађе удовице не примај, јер
када их страст одвоји од Христа, хоће да се удају Оне подлежу осуди што прво обећање
одбацише" (1. Тим. 5, 11-12). Ако је, дакле, удовица подвргнута тако тешкој осуди, као и
она која је одбацила веру у Христа, шта онда да кажемо о дјевама које се посветише
Господу? Велики је грех када се и робиња преда тајном браку и испуни развратом кућу
свога господара, али много је горе кад невеста постане прељубница и када обешчасти
заједницу са вереником. Према томе, удовица треба да се осуди као распуштена робиња,
а дјева потпада осуди прељубнице. И као што онога који живи са туђом женом
називамо прељубником, и не примамо га у заједницу док не напусти грех, такође на тај
начин треба да поступимо и са оним који живи са дјевом. Али, у овом случају, претходно
морамо да разоткријемо то да ли ми овде дјевама називамо оне жене које су се
добровољно посветиле Господу, и због тога су се одрекле од брака и одлучиле да живе у
светости. У овом случају завет који је дат рачунамо од оног узраста када су у
потпуности достигнуте године разума јер не треба да се ослањамо на речи детета, већ
када је она навршила шеснаест или седамнаест година, и када влада својим
разумом, и када је дуже време била васпитавана и када је показала одлучност у намери
да се приброји међу дјеве. У том случају, ако погази завет који је дала као одрасла
особа, тада је треба строго казнити. Дешава се и то да родитељи или браћа или неко
други од родбине, уврсте девојчицу међу дјеве много пре него што она наврши године
које смо навели; тада такве девојчице не треба примати све дотле док јасно не
сазнамо оно шта оне заправо мисле, у ствари, док не чујемо њихову одлуку.

19. правило: Ми не знамо ни са какве друге завете осим за оне када се људи уброје у
монашки чин, и тиме у напред одреде своју безбрачност. И поред тога сматрам да се и за
монахе испита све, и да се добије јасан и дефинисан завет јер, ако се доцније догоди да
се тај завет погази, и да се предају разузданом и блудном животу, тада нека се подвргну
једнакој казни са блудницима.
20. правило: Жене које су као јеретици дали завет девстености, а касније се ипак
одлучиле да ступе у брак, сматрам да не треба осуђивати јер, као што Закон говори
онима који су у Закону (погл. Рим. 3, 19), оне које нису на себе примиле подвиг Христов,
те не могу ни знати закон Господњи, и према томе, оне могу бити примљене у Цркву,
и у овоме шта су учиниле могу добити опроштај јер за све што су учиниле у време
катихуменства, не потпадају одговорности. Очевидно је само пo себи, да Црква такве
неће примити без крштења, и према томе, најпрече је за њих оно шта оне добију после
крштења.
21. правило: Муж који живи са женом и који незадовољан браком, падне у блуд,
таквога треба да сматрамо за блудника и треба га дуго времена држати под епитимијом.
Али немамо правила која би га подвргла осуди за прељубу ако је он згрешио са неудатом
женом, јер као што је речено, прељубница која је оскрнављена нечистотом, та се
своме мужу враћа (погл. Јер. 3,1), и који држи прељубницу, тај је безуман и нечастив
(Приче 18, 23).Али, који је учинио блуд, тај се тиме још није раставио од саживота са
својом женом. Жена мора примити натраг мужа, ако је овај заиста напустио живот у
блуду; док с друге стране, муж тера своју жену ако је ова оскрнављена. Разлог за ово
правило је заиста тешко пронаћи, али овакав је обичај временом прихваћен.
22. правило: Они који уз помоћ отмице узимају жене за себе, и ако узимају оне које
су већ заручене, такве људе не треба примати све док те жене не пусте онима са којима
су оне заручене, да их ови или узму к себи или отпусте. Али ако је неко узео
незаручену жену, тада њу треба вратити њеној породици (родбини), те они треба да
одлуче шта ће са њом: да ли да је дају за тог човека или не. А који већ има своју
жену, коју је раније тајно или на силу оскрнавио, такав човек мора да издржи пуну
казну за блуд. Казна за блуднике установљена је на четири године: прве године морају
бити удаљени од молитве и плакати пред црквеним вратима; друге године нека се приме
међу оне који слушају Писмо; треће на покајање; четврте нека стоје са народом али
нека се не причешћују и тек након тога дозволити им да приступе светим Тајнама.
23. правило: За оне који ступају у брак са две сестре или са два брата, ми смо већ
издали посланицу[131] чији смо препис послали и твојој благочестивости. А који узме
жену свога брата, такав не може бити примљен узаједницу све док не остави ту жену.
24. правило: За удовицу која је убројана међу удовице, тј. она која се придржава
заповести апостола, таква ако се одлучи на поновни брак, нека се остави без старања.
За мушкарца који је остао удовац, о таквима није донет никакав закон, него је за
такве довољна епитимија за другобрачне. Удовица којој је шездесет година, и која
поново жели да живи са мушкарцем, она не може бити удостојена причешћа све
док се не исцели од те своје нечисте страсти. Ако је примимо међу удовице пре
шездесете године, то није њена кривица него наша.
25. правило: Који има једну жену, а коју је раније сам оскрнавио, тај подлеже
казни за скрнавитеље, али му се допушта да је има као своју жену.
26. правило: Блуд није брак, а није ни основа за брак. Зато они који су се
саставили посредством блуда, боље је да се раздвоје, ако је то могуће. Ако желе и даље
да живе заједно, нека поднесу епитимију за блуд, да се не би догодило још нешто горе.
27. правило: За свештенике, који су по незнању ступили у неправилан брак, ја сам
већ рекао шта са њима треба чинити: нека ужива свештеничко седиште, али му се не
сме поверавати никаква служба јер таквом човеку је већ много тога опроштено. Никако
није упутно да благосиља онај који треба да исцељује своје ране; благосиљање је
давање освећења, и онај који тог нема због учињеног греха, како ће га давати
другима? Због тога, такав нека не благосиља ни свенародно ни појединачно,
ни Тело Христово нека не раздаје другима, нити нека не врши било какво друго
свештенослужење. Допуштено му је само да седи на месту за свештенослужитеље, да
плаче заједно са другима пред Господом да би му био опроштен грех учињен по
незнању.
28. правило: Чини ми се смешним то да се неко зарекао да ћe се уздржавати од
свињског меса. Због тога, благоизволи да поучиш таквог човека и њему сличне да се у
будуће клоне од непромишљених заклетви и обећања, јер никакво створење Божије
није за одбацивање када се прима са захвалношћу (погл. 1. Тим. 4, 4). Пошто је тај
завет смешан сам по себи, то и поменуто уздржавање није нужно.
29. правило: За началнике (народне вође) који се заклињу да ће својим поданицима
наносити зло, за такве је потребан посебан лек. Пре свега потребно је научити такве
људе да се олако не заклињу, а затим да морају одустати од тих својих злих намера. Због
тога, онај који се заклео да ће другоме чинити зло, нека принесе достојно покајање
због своје непромишљености, и нека се никако не оправдава тиме да мора одржати
своју заклетву, јер ни Ироду није помогло то што се заклео, па ипак је заклетву

погазио, и убио пророка Јована. Заклетва је забрањена, а нарочито подлеже осуди
она којом се жели некоме другом нанети зло. Због тога, онај који се заклео, тај се
прво мора призвати памети, а не да се стара око своје одбране и око тога да
спроведе у дело тај свој неразумни поступак, Неоснованост тог поступка биће много
јаснија чим подробније буде испитано све по том питању. Јер, ко би се заклео да ће
ослепети брата? Да ли је на свом месту да се учини шта такво? Каква је то
заклетва којом се заклиње на преступ против заповести? „Заклех се и одлучих
да чувам судове правде Твоје" (Пс.118, 106). Због тога, исто онако како је потребно
чувати непроменљиву одлучност према заповестима, тако исто са сваком одлучношћу
треба уништавати и искорењивати грех.
30. правило: Што се тиче отмичара, ми немамо древног правила, него износимо
сопствено мишљење о томе по коме они морају три године бити изван молитвене
заједнице, исто тако и они који су им у томе помагали. Ако је отмица без насиља,
тада не подлеже казни, али ако је при томе оскрнављена нека девојка или нешто
украдено (ово нека не важи). Што се тиче удовица, оне имају своју вољу, и могу да
крену са отмичарем jep није наше да водимо бригу о томе како се оне приказују.
31. правило: Свака жена чији је муж отишао у непознато, и не јавља се, ако се таква
састави са другим човеком пре него што се увери у смрт свог законитог супруга, таква
чини прељубу.
32. правило: Клирици који су начинили неки смртни грех, морају се свргнути са
свог степена, али се не лишавају заједнице са лаицима јер не треба се два пута светити
за исту ствар (погл. Наум 1,9).
33. правило: Жена која се породи на путу, и која затим запусти свој пород, таква
подлеже казни за убиство.
34. правило: За жене које су учиниле прељубу, а касније су то исповедиле
побуђене осећањем благочешћа, или се о томе дознало на други начин, наши Оци
наредише да се о таквим јавно не казује да не би били узрок њихове смрти. Они су
заповедили да такве могу стајати међу вернима, али без причешћа, све до времена
док не прође време покајања.
35. правило: У погледу онога кога је жена оставила, потребно је испитати узрок
који је иницирао тај поступак. Ако се докаже да се она удаљила без разлога, у том
случају је муж достојан снисхођења, а жена епитимије. Снисхођење ће бити у томе
што ће он остати у заједници са Црквом.
36. правило: Жене војника које су се удале пре него су дознале поуздане вести о
судбини својих мужева, подлежу истој казни као и оне које су се удале пре повратка
мужева са пута. Снисхођење у оваквим ситуацијама може бити допуштено тек онда
када се поуздано дозна да је муж настрадао.
37. правило: Који се ожени, пошто му туђа жена (са којом је незаконито живео) буде
одузета, само због прве жене биће му суђено за прељубу, док због ове друге није ништа
крив.
38. правило: Девојке које иду за мушкарца против воље свога оца, такве чине блуд.
Приволе ли се родитељи, тај поступак девојке на неки начин бива поправљен, али
не треба их одмах примати у заједницу већ онеморају бити под епитимијом три
године.
39. правило: Жена која живи са прељубником, прељубница је сво време док је са њим.
40. правило: Она која се против воље свога господина (господара) пода неком
мушкарцу, таква чини блуд. Али ако после тога, уз допуштење, ступи у брак, то се
признаје као законито супружништво. Према томе, оно прво се мора сматрати за
блуд, а ово друго за брак јер немају никакве снаге они договори који се склапају
између оних који су под влашћу других.
41. правило: Удовица, пошто има власт над собом, може без сваке осуде живети са
мужем ако не постоји нико ко би раздвајао тај саживот, јер апостол каже: „Јер је
удата жена везана законом за живог мужа; ако ли муж умре, разреши се од закона
мужевљева" (Рим. 7,2).
42. правило: Бракови које се склапају без допуштења старатеља представљају
блуд. Зато, када је отац жив, или господар, они који се саставе потпадају под
одговорност све док они који су одговорни за њих не дају сагласност за такав брак.
43. правило: Ко ближњем нанесе смртни ударац, убица је без обзира на то да ли је први
ударио или му је узвратио.
44. правило: Ђакониса која је учинила блуд са незнабошцем не може бити
примљена у заједницу молитве. а причестити се може тек што прође седам година,
наравно ако то време проведе у чистом животу. Онај незнабожац, ако приђе вери, па
поново падне у светогрђе, кроз то се поново враћа у своју бљувотину. Тело ђаконисе,
као освећено, ми не допуштамо да више буде за плотску употребу.
45. правило: Ако неко, примивши име хришћанско, вређа Христа, такав никакве
користи нема што се зове хришћанином.

46. правило: Која се по незнању уда за човека кога је оставила претходна жена, па
касније буде отпуштена јер се том истом човеку вратила прва жена, та је учинила блуд,
мада и по незнању. Таквој се брак не забрањује, али јој је боље да тако остане.
47. правило: Енкратити, сакофори и апотактити подлежу истом суду као и новатијани,
За неке од њих издато је правило, мада не и истообразно, док се о некима од таквих
ништа не казује. Ми, због једнаке кривице, такве поново крштавамо. И мада код вас,
због неког нарочитог разлога, нема обичаја прекрштавања, исто као и код Римљана, наш
суд свакако
нека
важи;
јер
јерес
поменутих
није
ништа
друго
него
одблесак маркионита, јер и ови осуђују брак, одвраћају (забрањују) вино и творевину
Божију називају поганом. Због тога их ми не примамо у Цркву све док не буду
просвећени нашим крштењем. И нека не казују да су крштени у име Оца и Сина и Духа
Светога јер они, попут Маркиона и другим јеретицима, представљају Бога као творца
зла. Према томе, ако је изводљиво, нека се сакупе многи епископи и нека донесу
заједничко правило по овом питању да осуда не би пала на оне који постављају питања
о јеретицима и на оне који дају одговоре на та питања.
48. правило: Која је остављена од свог мужа, по мом мишљењу, нека остане у
безбрачности; јер, ако је Господ рекао, да сваки који пусти своју жену, осим због
блуда, наводи је да чини прељубу (погл, Мт. 5, 32), те назвавши је прељубницом, самим
тим јој забрањује да живи са другим. Јер, како је могуће да је човек крив, као
узрочник прељубе, а да је жена невина, коју је и Господ назвао прељубницом због
општења са другим мушкарцем?
49. правило: Скрнављења која се догађају насиљем нека се не подвргавају осуди.
Према томе, и робиња која је била напаствована од стране свог господара не подлеже
никаквој кривици.
50. правило: О трећебрачности нема закона јер се такав брак и не саставља по
закону. Ми овакве ствари сматрамо за нечистоћу у Цркви; али свенародној осуди не
подвргавамо такве јер их ипак сматрамо бољима него оне који се препуштају
распусном блудочињењу.

ТРЕЋА КАНОНСКА ПОСЛАНИЦА СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ВАСНЛИЈА, АРХИЕПИСКОПА КЕСАРИЈЕ КАПАДОКИЈСКЕ,
(УПУЋЕНА) АМФИЛОХИЈУ, ЕПИСКОПУ ИКОНШСКОМ
51. правило: О онима који су у клиру правила су одређена без разлике. Она наређују
да им се одреди једна казна, а то је низвргнуће од служења, налазе ли се они у степену
свештенства или пак врше службу за коју нијепотребно рукоположење.
52. правило: Она која је пренебрегла (дете) које је рођено на путу, а имала је
могућности да то дете сачува, или је мислила да ће тиме скрити свој грех, или је
следовала за својим мислима које су звероподобне и нечовечне, таквој нека се суди за
убиство. Али ако није могла сачувати дете које је рођено, и то дете умре због тога што је
то место било пусто и није било неопходних (ствари), тада је мајка достојна снисхођења.
53. правило: Удова робиња није много згрешила ако је, оправдавајући се отмицом,
ступила у други брак. Не треба је због тога осуђивати јер не суди се ономе шта се
показује, него ономе шта се намерава и шта се чини (ради). Али нека буде познато и
то да таква подлеже епитимији другобрачних.
54. правило: О разлици нехотичних убистава, сећам се да сам већ писао твојој
благочестивости, онолико колико сам могао, и више тога ништа не могу да кажем. Од
твоје увиђајности нека зависи како да поступиш упојединим ситуацијама, тј. да ли да
продужиш казну или да је смањиш.
55. правило: Који се боре са разбојницима, ако нису у црквеном служењу, нека
буду одлучени од причешћа. Ако су клирици, нека се низложе са свог степена, јер
речено је да ће сваки који се ухвати мача, од мача ипогинути (погл. Мт. 26, 52).
56. правило: Ко је убио намерно, па се касније покајао, нека буде без причешћа
наредних двадесет година. То време нека му се овако расподели: четири године
нека проведе плачући, стојећи изван врата молитвеног храма, и молећи оне који
улазе у храм да се моле за њега, казујући им о своме безакоњу. После четири године
нека се прими међу оне који слушају Писмо, и са њима нека проведе пет година. Седам
година нека се моли са онима који припадају, и са њима нека излази. Четири године нека
буде заједно са вернима, али без причешћа. Након што прође кроз наведено, тек тада
нека буде причешћен светим Тајнама.
57. правило: Ко је ненамерно убио, нека десет година проведе без причешћа светим
Тајнама. Тих десет година нека му се овако расподели: две године да плаче, три године
нека је са онима који слушају, четири међу онима који припадају, и годину нека стоји
са вернима, и након тога нека прими свето причешће.
58. правило: Ко је учинио прељубу, нека петнаест година буде без светог причешћа.
Тих петнаест година нека му се овако расподели: четири године нека буде са онима који

плачу, пет са онима који слушају Писмо, четири са онима који припадају, две године нека
стоји са вернима, али без причешћа.
59. правило: Блудник нека седам година не буде причешћен светим Тајнама. Такав
нека две године плаче, две године нека слуша, две године нека припада, и једну
годину нека стоји са верницима, а осме (године) нека му буде допуштено да се причести.
60. правило: Која је обећала да ће живети у девствености, а која је погазила
своје обећање, таква нека изврши време казне које је одређено за грех прељубе. То
време нека се распореди гледајући на начин како живи. Исто нека важи за оне који су
прихватили монаштво, али су пали (noгазили свој завет).
61. правило: Који нешто украду, па покајавши се, пријаве себе као лопове, такви
нека годину дана буду удаљени од светих Тајни. Ако ли буду изобличени (од других),
тада на две године. То време нека се расподели на припадање и на стајање са вернима,
а затим нека буду удостојени причешћа.
62. правило: Који ступа у-хомосексуалне односе са мушкарцем, време покајања нека
му се расподели саобразно времену које је одређено за оне који су пали у безаконито
прељубочињење.
63. правило: Који су на животињама показали своје нечашће (скотоложници),
када се исповеде, нека исто време буду под забраном (епитимијом).
64. правило: Клетвопреступник десет година нека се не причешћује. Две године
нека се налази међу онима који плачу, три (године) међу онима који слушају Писмо,
четири (године) међу онима који припадају, једну (годину) нека стоје међу верницима, и
тада нека се удостоје причешћа.
65. правило: Који се покају због бављења враџбинама или справљања отрова, нека
проведу у покајању време колико је одређено за убице. То време нека им буде
распоређено саобразно томе јер су сами себе изобличили у сваком греху.
66. правило: Који раскопавају гробове ради пљачке, нека се не причешћују
десет година. Две (године) нека плачу, три (године) нека слушају, четири (године) нека
припадају, једну (годину) нека стоје са верни-цима, и тек тада нека се приме.
67. правило: Инцест између брата и сестре захтева време покајања које је одређено за
убице.
68. правило: Склопљени брак између особа у забрањеном сродству, ако буде
откривен, нека се сматра за човечији грех и подлеже епитимији за прељубнике.
69. правило: Чтец, ако пре брака ступи у полне односе са својом обручницом, пошто
једну годину буде одлучен од службе, нека се опет прими на службу чтеца али
нека НА ТОМ степену и остане, и нека се не поставља на више степене. Ако без
обручења ступи у тајне односе, нека престане са служењем. Ово нека важи и за
ипођаконе.
70. правило: Ђакон који се оскрнавио устима, па је исповедио свој грех, тако да се он
(грех) даље није ширио, нека таквом ђакону буде забрањено свештенослужење,
али нека се причешћује светим Тајнама заједно са другим ђаконима. Исто овако нека се
поступи и са свештеницима. Ако се неко затекне у већем греху, ма на ком је степену,
нека буде низвргнут.
71. правило: Ко је учествовао у ма ком од до сада поменутих грехова, и који то није
сам исповедио него је био изобличен, нека буде под епитимијом онолико времена
колико се епитимији подвргава учинитељ зла.
72. правило: Који је себе предао (на учење) врачарима или њима сличним, нека буде
подвргнут епитимији на исто време као и убице.
73. правило: Који се одрекао Христа и себе учинио преступником који се противи
тајни спасења, сво време живота нека проведе међу онима који плачу, и обавезан је да
се исповеда. На крају живота нека буде удостојен причешћа Светињама, по вери у
Божије човекољубље.
74. правило: Ако неко падне у неки од поменутих грехова, па се исповеди и покаже
се ревносним у свом исправљању, у том случају, ономе коме је по човекољубљу Божијем
дато да везује и разрешује, ако буде човекољубивији према особи код које се види да
се заиста каје за учињени грех, па јој због тога скрати време епитимије, такав
неће бити осуђен због тога јер и само Свето Писмо нам казује да су они који су се
кајали добијали милосрђе Божије.
75. правило: Који је згрешио са својом сестром по оцу или по мајци, таквоме се не
може допустити да ступа у молитвени дом док не одступи од тог безаконог и гнусног
дела. И када постане свестан тог страшног греха, три године нека плаче стојећи пред
вратима молитвеног дома, и молећи оне који улазе (у храм) на молитву, да се помоле
Господу и за њега. После тога, три године нека му буде допуштено да слуша Писмо,
а по окончању (читања) Писма и поуке, нека излази из цркве и нека не буде
удостојен заједнице у молитви. Затим, ако у сузама, скрушеног срца и у дубоком
смирењу буде молио оне који су у заједници, тада нека му следеће три године буде
допуштено да буде са онима који припадају. И тада, када покаже плодове достојне
покајања, десете године нека буде примљен на молитву са верницима, али без причешћа.

Две године нека стоји у време молитве са верницима и тек онда нека буде причешћен
Светињама.
76. правило: Исто нека важи и за оне који имају полне односе са својим снајама.
77. правило: Ко остави жену која је по закону сједињена са њим, па узме другу, такав
по речима Господњим (погл. Мт. 19, 9), потпада осуди за прељубу. Јер правила Отаца
наших установише да такви једну годину проведу у плачу, две године да слушају, три
године да буду са онима који припадају, а тек седме године да стоје заједно са вернима,
и да буду удостојени причешћа тек ако се кају у сузама.
78. правило: Иста наредба важи и за оне који узимају две сестре, мада је то било и у
различито време.
79. правило: Који се страшћу поведу за својом маћехом, потпадају истој епитимији као и
они који су насрнули на своју сестру.
80. правило: О многобрачју Оци су рекли мало тога јер је то дело које приличи
животињама и потпуно је страно човеку. Нама се чини да је тај грех већи (тежи) од
блуда и због тога оне који чине такво зло подвргавамо епитимији по правилима, тј.
да једну годину буду са онима који плачу, три године са онима који припадају, и затим
могу бити примљени.
81. правило: Пошто су многи у време напада варвара начинили преступе против
вере у Бога, заклињући се незнабожачким клетвама и једући нека оскрнављена јела које
су врачари приносили на жртву идолима, нека се са таквима поступа по закону и
правилима које су одредили Оци. Они који су мучени, и немајући снаге у себи, одрекли
се Христа, такви три године нека не буду примљени у Цркву. Након тога две године
нека слушају Писмо, три године нека припадају, и тек тада могу бити примљени у
заједницу. Који су без великих мучења одступили од вере у Бога, и јели на ђавољим
гозбама, клели се незнабожачким клетвама, (такви) нека три године буду изван
Цркве, две године нека слушају Писмо, три године нека се моле са онима који
припадају, три године нека стоје у време молитве са вернима, па тек тада могу бити
причешћени светим Тајнама.
82. правило: Они који су преступили заклетву због принуде или насиља, такви
потпадају под блаже казне, и након шест година могу бити потпуно примљени. Ако су без
принуде напустили (издали) своју веру, две године нека буду са онима који плачу и две
године са онима који слушају. Пете године нека буду са онима који припадају, и још две
године нека буду са вернима на молитви али без причешћа, и затим, показавши достојно
покајање, нека буду причешћени Телом Господњим.
83. правило: Они који се баве враџбинама и који следују за незнабожачким
обичајима, или доводе у своје куће оне који справљају којекакве напитке ради
очишћења, нека подлегну шестогодишњем правилу: једну годину нека буду са онима
који плачу, једну годину са онима који слушају, три године са онима који припадају, и
једну годину нека стоје са вернима, и тек онда нека се приме.
84. правило: Све ово пишемо ради тога да се испитају плодови покајања. Јер ми не
судимо само по времену, него у обзир узимамо и начин покајања. Ако се неки тешко
одвикавају од својих навика, и склони су да служе телесним насладама више него ли
Господу, и одбијају да живе по Јеванћељу, са таквима ми немамо ништа заједничко. Ми
смо о непокорнима научени да следујемо речима: „Спасавајући спаси душу своју"
(Пост. 19,17).
85. правило: Због тога, не допустимо себи да будемо заведени на то да заједно са
таквима пострадамо; него, плашећи се тешког суда, и имајући пред очима страшни дан
доласка Господњег, гледајмо да не страдамо заједно са туђим гресима. Јер ако нас
нису поучиле страшне претње Господње, нити нас не освестише небројене невоље које
нам је послао Господ због нашег безакоња, предавши нас и у руке варвара, те су многи
заробљени и одведени у ропство или су расељени, све је то због тога јер су се они који
се називају именом Господњим, осмелили да чине зло. И када то знамо, шта заједничко
имамо са њима? Видећи то, потребно нам је да и дању и ноћу, и свенародно и онда када
смо сами, сведочимо њима о истини; такође, не смемо себи допустити да будемо заведени
њиховим безакоњима, него се требамо свагда молити за то да и они буду ослобођени
од робовања нечастивом. Ако ово не можемо, настојмо да барем наше душе спасемо од
вечне осуде.

ИЗ ДРУГЕ КАНОНСКЕ ПОСЛАНИЦЕ АМФИЛОХИЈУ,
ЕП И С К О П У И К О Н И ЈС К О М
86. правило: Енкратитима, на њихово питање због чега ми не једемо све, треба
одговорити да се ми гнушамо онога што избацујемо (из себе). По важности (достојанству)
је и зелено биље за нас исто као и месо; а у погледу расуђивања онога што је корисно,
као што код биља делимо оно корисно од некорисног, тако и код меса разликујемо добро
од шкодљивог. Јер, постоји пуно врста биља, као што постоји и пуно врста меса, али нико
ко је при здравој памети, неће јести отровно биље, нити јести месо пса, осим можда у
крајњој нужди. Зато, они који су јели нису учинили безакоње.

ПОСЛАНИЦА (СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ) ДИОДИРУ,
ЕПИСКОПУ ТАРСКОМ
Увод: Дошло је до нас писмо које је на себи имало Диодоров потпис, али све оно шта је
речено у том писму више пристаје некоме другоме, него ли Диодору. Јер, чини ми се, да
је ту реч о неком веома лукавом човеку који је на себе хтео ставити твоје лице, да би
тиме себе представио слушаоцима као некога важног, или је можда имао намеру да
заштити некога ко је желео да ступи у брак са сестром његове покојне жене, и тај, не
само да се није згрозио од питања кoје му је постављено, него је то мирно саслушао и,
штавише, чак му и потпомогао у тој раздражљивој похоти. Да је то писмо код мене, ја
бих ти га послао, и ти би имао доста снаге да одбраниш и себе и истину. Али, пошто је
онај који је показао то писмо, њега поново узео к себи, и посвуда га показивао као знак
победе над нама који смо такве гнусности одувек забрањивали, те се сад хвали да има и
писмену дозволу за тај брак, ево, ја ти пишем, да двоструком снагом оповргнемо оне
измишљотине које се налазе у споменутом писму, те да му одузмемо сваку снагу како
не би нанело велику штету онима која читају то писмо.
87. посланица: Прво и најважније на шта у оваквим стварима морамо да пазимо јесте
обичај који је заведен код нас, и који има снагу закона јер су нам те одредбе предате од
светих мужева; а тај обичај је следећи: ако неко икада буде савладан страшћу
нечистоте, и падне у безаконито општење са две сестре, то никако не треба сматрати
за брак, нити такве треба примати у црквену заједницу све дотле док се међусобно не
разиђу; и кад се не би могло за ово баш ништа друго навести, довољно би било
следовати за обичајем, да би се сачували од зла. Али, пошто онај који је писмо написао,
настојао да извргнутим наводима уведе у живот поменуто , потребно је да се ни ми не
склањамо од силе коју нам дају расуђивања, премда у толико јасним питањима убеђење
појединца јаче је од сваког расуђивања. Написано је, каже, у књизи Левитској: „Немој
узети за жену која ће бити ревњива на сестру своју, да откријеш другој голотињу за
живота њезина" (Лев. 18, 18). Јасно је, каже, да се из овога види да је после њезине
смрти допуштено узети њену сестру. У погледу овога ја ћу најпре рећи да оно шта закон
говори, говори онима који су у закону (погл. Рим. 3, 19); јер би у таквом случају ми били
подложни и обрезивању, и празновању суботе и уздржавању од неких јела. Ваљда
нећемо, ако наиђемо на нешто што задовољава нашим насладама, потчинити се ропству
јарма који намеће закон, а ако се покаже да је нешто тешко у закону, опет се обраћати
слободи у Христу? Питали су нас да ли стоји написано да је слободно узети жену
после сестре њезине, и рекли смо, шта је поуздано за нас и истинито, тј. да није
написано, али изводити из навода оно шта није написано, може само онај који издаје
закон, а не онај који поштује закон. Јер у таквом случају било би допуштено ономе ко би
се осмелио на то, узети је за жену поред живе жене, а овакав софизам управо би се
овоме и могао приложити. Али је, како тврди, написано да се не узима она која је
ревњива; дакле, не забрањује се узимати она која је слободна од ревњивости. Који
заговара страст, рећи ће, да је у природи сестара да не буду ревњива, па кад нема
узрока због кога би било забрањено да се живи са обе, шта је тада препрека да се узму
две сестре? Али ово није написано, кажемо ми, а није одређено ни оно; а схватити ово
фрагментално, подједнако овлашћује и једно и друго. Међутим, потребно је да се
вратимо на оно шта је законом било установљено, и тиме би се ослободили од
неправде. Видело би се, наиме, да законодавац не обухвата све врсте греха, него
посебно забрањује грехе Египћана од којих је одлазио Израиљ, и грехе Хананеја
којима је прелазио. Јер, овако је речено: „Немојте чинити оно шта се чини у Египту, у
коме сте живели, нити чините оно шта се ради у земљи Хананској у коју вас водим, и
по њиховим уредбама немојте се управљати" (Лев. 18, 4), јер по свој прилици, ова врста
греха није била одомаћена код оних незнабожаца. Због тога, ни законодавцу није било
потребно да предупређује од истог, него је било доста само да осуди такав гнусни
поступак. Али како то да је забрањено оно што је више, а прећутано оно што је мање?
То је законодавац учинио јер је свакако мислио да онима који су хтели угађати телу у
погледу саживљења са две сестре може бити штетан пример старозаветних патријарха.
А шта ми треба да чинимо? Говорити оно што је написано, или се упуштати у
истраживања онога што је прећутано? Али у тим законима није ни то написано, да не
могу отац и син имати једну исту наложницу, ипак зато ово пророк подвргава највећој
осуди (погл. Амос 2, 7). Колико је само других нечастивих страсти измислио демон, а
Свето Писмо није о њима ништа рекло, јер није хтело да окаља своју
величанственост спомињањем тих гнусних ствари, него је општим називима нaзивало све
те нечистоће, као што рече апостол Павле: „А блуд и свака нечистота и лакомство да се
и не спомиње међу вама, као што и доликује светима" (Еф. 5, 3), обухватајући именом
нечистоте сваку срамоту мушког и женског пола, тако да то ћутање не даје никакву
власт похотљивцима да их чине. Ја кажем да није прећутано ни о овој ствари, него
је она, напротив, од законодавца најстрожије забрањена; јер, оно: „Нико да не
приступа к родици својој по крви, да открије голотињу њезину" (Лев. 18, 6), укључује у

себи и ову врсту сродства. Јер, ко може бити човеку више род од његове жене или боље
речено, од његовог тела? Јер, муж и жена нису два, него једно тело, и на тај начин,
женина сестра прелази у сродство са мужем; јер, као што нико не може узети мајку своје
жене, или њезину кћер, као ни своју мајку, ни своју кћер, исто тако не може узети ни
сестру своје жене, као ни своју сестру. И обрнуто: не може бити допуштено жени да
ступа у брак са родбином свога мужа. Када ме неко упита о савету за брак, ја
свакоме кажем да пролази обличје овога света, и време је кратко, те да ће они који имају
жене бити као и они који их немају (погл. 1. Кор.7,29). А ако ми ко наведе речи о рађању
и множењу (погл. Пост. 1,18), ја му се чудим јер не разликује времена закона. Други је
брак само лек од блуда, и није да се појача неуздржаност. Ако ли се неуздрже, нека се
жене (погл. 1.Кор. 7. 9), али не да се жене тако да поступају против закона. А они који се
ни на природу не осврћу, и који заслепише своју душу страшћу безакоња, нека
поразмисле о томе који су називи сродства још од најстаријих времена. Јер, по каквом ће
сродству назвати оне који се роде из таквог брака? Хоће ли их назвати браћом
или сестрићима? А може ли им се услед тог мешања прилагодити и једно и друго? Зато,
човече, немој да од тетке чиниш маћеху деци, нити ону која би их требала неговати
уместо мајке раздраживати ревњивошћу. јер само мржња маћехе у стању је да злобу
распросте и после смрти; помириће се са покојним и они који су непријатељи били, а
маћехе почињу своју мржњу после смрти. Општи закључак из свега што је речено јесте:
да онај који тежи к браку по закону, таквоме је отворена читава васељена; а коме
је чежња страшћу заведена, нека зато још више буде спречен, да бисе научио да свој
сасуд у светости и чистоти задржи, а не у страстима и насладама (погл. 1. Сол. 4,
4). Желео бих да о овоме више говорим али ме спречава дужина посланице. Желим да
ова моја порука помогне свима у савладавању страсти, или барем да се ово недело код
нас не одомаћи, те нека до свога потпуног ишчезнућа остане само на оним просторима
где је, на жалост, и настало.

ПОСЛАНИЦА (СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ)
ГРИГОРИЈУ ПРЕЗВИТЕРУ
88. правило: Прочитао сам твоје писмо у великом стрпљењу, и чудио сам се како си
могао тако лако и кратко одговорити самим делом због кога си окривљен и у коме
желиш да останеш, а сада тражиш да се исцели оно што се не може исцелити. Григорије,
ми нисмо ни први, ни једини који смо установили да жене не смеју живети заједно са
мушкарцима. Прочитај правило које су изложили Оци сабрани у Никеји, које
изричито забрањује држање доведених жена. Достојанство безбрачности се и састоји у
томе да се живи одвојено од жена; а који речју говоре да се то не чини, а у пракси
чине супротно, очевидно је да такви желе само да по имену заслуже достојанство
девствености, док истовремено не желе да се ослободе те срамотне насладе. И тим више
је требало да ти удовољиш нашем захтеву, што сам кажеш, да си слободан од сваке
телесне страсти. Ја и не мислим да онај коме је седамдесет година, да такав може са
женом живети у страстима, нити смо ми као за извршено дело наредили оно шта смо
наредили; него, пошто смо од апостола научили да брату не треба стављати
спотицање или саблазан (погл. Рим. 14, 13), а знамо да неке ствари које су код једних
најчистије, за друге бивају повод греху, то смо и наредили, следујући установама светих
Отаца, да се раздвојиш од поменуте жене. Због чега окривљујеш хорепископа и
напомињеш стара непријатељства? Због чега се жалиш и на нас, као да лако слушамо
све то шта се дешава, а не жалиш се на себе што ниси у стању да оставиш своју навику?
Зато, отерај ту жену из свог дома, и одведи је у манастир, нека тамо буде са
девственицама; а теби нека мушкарци буду као слуге, да се због вас не би хулило име
Божије (погл. Рим. 2, 24). И док ово не учиниш, неће ти ништа помоћи ни десет хиљада
ствари које ти можеш навести у писмима, него ћеш скончати као нерадник, и
одговараћеш пред Господом за свој нерад. А ако се не поправиш, и усудиш се да
обављаш богослужења, бићеш анатемисан за сав народ, тако да ће и они који те
приме,због тога бити изопштени из Цркве.

КАНОНСКА ПОСЛАНИЦА
(СВЕТОГ ВАСИЛИЈАА ВЕЛИКОГ) ХОРЕПИСКОПИМА
89. правило: Веома ме жалости чињеница да су запостављена правила Отаца и што jе у
многоме заборављена строгост у Цркви. Плашим се да ћe, мало по мало, ако се настави
са таквим немаром, да ће доћи до велике пометње у црквеним пословима. Служитељи
Цркве, по древном обичају који се установио, примани су тек након најмарљивијег
испитивања. Њихово владање се посматрало до у најситније детаље, и гледало се на то
да нису пијанице, оговарачи, да нису склони кавгама, да ли васпитавају своје млађе да
би и сами били кадри да управљају светињом, без чега нико неће видети Господа (погл.
Јевр. .12, 14). И ово су испитивали свештеници и ђакони, те би о томе извештавали

хорепископе који би, саслушавши мишљења поузданих сведока, и пошто би о томе
обавестили епископа, тек тада дотичног прибројавали у клир. Сад је дошло до тога да
сте ви пре свега искључили нас, те нас ни не извештавате, него сте сву власт
присвојили себи; затим, занемаривши у највећој мери ово дело, допустили
сте свештеницима и ђаконима да кога они желе, и без подробног упознавања са
животом појединаца, него по пристрасности или из неких родбинских веза или
пријатељства, уводе у Цркву, а заправо су потпуно недостојни. И због тога се много
црквенослужитеља данас налази у селима, а ни један није достојан службе олтару,
као што и сами кажете. Пошто је све ово тако далеко отишло да се скоро и не може
зауставити, нарочито сада када многи који се плаше рата улазе међу
црквенослужитеље, преузео сам из неопходности, да успоставим правила Отаца, и
напишем вам да ми доставите попис црквенослужитеља у сваком селу, те да ми тачно
назначите кога је ко довео, и какав је живот свакога од њих понаособ. А имајте и ви
уз себе тај списак да би се они могли упоредити. На тај начин, када се установе све
чињенице, нека свештеници који су се некако увукли у клир, буду враћени међу лаике; а
ви ћете исте подвргнути новом испитивању и васпитавању, те ако се покаже да су
заиста достојни, нека се онда, по вашој одлуци, и приме. То је једини начин да се Црква
очисти од конкретне нечистоте која се наталожила у њој. А у будуће, испитујте ко је
достојан, и само такве примајте. Али, не уводите их у клир док нама не јавите, јер знајте
да ће опет постати лаик онај који буде примљен на службу без нашег знања.

ПОСЛАНИЦА (СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ) ЊЕМУ
ПОТЧИЊЕНИМ ЕПИСКОПИМА
90. правило: Гнусност ствари о којој вам пишем, а која је постала предмет подозрења,
испунила је болом моју душу и чини ми се потпуно невероватном. Шта, дакле, да кажем
о томе? Казују ми да неки међу вама узимају новац од оних које рукополажете, и да се
(што је још горе), ово назива именом благочестивости. Јер који зло чини под
изговором добра, достојан је двоструке осуде; и зато, који чини оно шта није добро, и
стога опет што се служи добром, тако да кажем, као неким помоћником у чињењу зла.
Па ако то тако стоји, нека такво шта не бива у будуће, него нека се поправи јер
треба за овакав случај рећи оном који узима новац, исто оно што је рекао и апостол
када је онај хтео да новцем купи Духа Светога: „Новци твоји с тобом да буду на погибао"
(Дела ап. 8, 20); при чему мање греши онај који по незнању хоће да купи, него онај
који npoдаје дар Божји, јер ту бива продаја, и шта си ти на дар добио, ако то продаш,
бићеш лишен благодати, као предат ђаволу пошто уводиш препродају у духовним
пословима и.у Цркви у којој нам је Тело и Крв Христова поверена. А тога, за шта сам чуо
да се догађа, једноставно не сме да буде. У чему се састоји ова вештина? Они мисле да не
греше зато што не узимају у време рукоположења, него касније; међутим, узимати било
када, увек се зове узимати. Позивам вас да се клоните оваквих поступака, и да не
прљате руке своје оваквим нечистоћама јер тиме постајете недостојни за обављање
светих тајни. Опростите ми што у почетку, као неуверен, а сада потпуно уверен,
претим. И који после ове моје посланице опет исто чини, нека одмах буде уклоњен са
службе олтару, и нека тражи где се то може купити дар Божји или се може продавати,
јер ми таквог обичаја немамо, а нема га ни Црква (погл. 1. Кор. 11, 16). Додаћу још
иово: све то бива ради среброљубља, а оно је, како знате, корен свакога зла
(погл. 1. Тим. 6,10), а зове се и идолопоклонство (погл. Кол. 3, 5). Немојте, дакле, због
мало сребра претпостављати Христу идоле, нити постајати као Јуда, издајући зарад
најобичније зараде, по други пут Христа који је једном распет, јер ћe и дела и руке оних
који сабирају такав добитак, бити назване Акелдама.

ПОСЛАНИЦА (СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ) БЛАЖЕНОМ
АМФИЛОХИЈУ ИЗ 26. ПОГЛАВЉА КЊИГЕ О СВЕТОМ ДУХУ
91. правило: Догмате и проповеди који су сачувани у Цркви, једне имамо кроз писмене
поуке, а друге смо примили тајно, кроз апостолско предање које нам је поверено. Чак и
они који су најмање искусни по питању црквених установа, ово никада не поричу, јер
ако почнемо порицати обичаје који су незаписани, и казујући да они немају велику
важност, намерно повређујемо и Јеванђеље у његовим основним предметима, или,
једноставније речено, свешћемо Јеванђеље на најобичније писмо. Али, најпре ћу
споменути о премету који је први и најопширнији: оно што се знаком крста знаменују
они који своју наду полажу у име Господа нашег Исуса Христа, ко их је томе научио
путем Светог Писма? Обраћати се к истоку у време молитве, ко је то научио из Писма?
Речи које се проузносе у време вршења свете Литургије, када благосиљамо свете
Дарове, ко је од светих написмено оставио? Ми не казујемо само речи које су нам
предате од стране апостола, него користимо и друге, знајући да оне имају велику силу за
тајну, а примили смо их из науке која није записана. Ми такође благосиљамо и воду за

крштење, и уље за помазање, и онога који се крсти, а по којој писаној наредби то
чинимо? Зар није то из тајног предања? Желиш ли још речи о овоме? О самом
помазивању уљем, из које смо се писане књиге о том научили? Да се онај који се
крштава мора погрузити у воду три пута, одакле је то? И све остало шта се чини
на крштењу, из које је то књиге? Зар то није из оне необнародоване и тајне науке коју
су, скривеном и сачуваном од непотребних истраживања, сачували наши Оци,
проникнути живом свешћу да је потребно ћутањем сачувати светињу тајне? А учење о
ономе о чему непосвећени не смеју ни нагађати, зар би било паметно публиковати
кроз писма? Разлог зашто много тога из предања није написано је да пречесто
анализирање догмата не постане многима, услед обичаја, нешто потпуно безначајно;
јер, једно је догмат, а друго је проповед. О догматима се ћути, а проповеди се
разглашавају. А врсту ћутања сачињава и неразговетност којом се служи Свето
Писмо, и која представља тешким за схватање смисао догмата, а све ради користи
оних који их истражују. Ми сви, на пример, док се молимо окренути смо ка истоку; а мало
нас зна да тиме тражимо древну отаџбину - Рај, који је Бог управо на истоку, у Едему,
створио. Исто тако, ми стојимо док читамо молитве у једину од субота, али разлог зашто
то чинимо многи не знају; јер, не само с тога што смо васкрсли са Христом и што морамо
тежити вишњем, ми стојимо у време молитве у дан спомена на васкрсење да би се сећали
благодати која нам је подарена, а такође и због тога што се овај дан лразнује као
предукус века који очекујемо. И ради тога јер је почетак дана, како га и Мојсије
назва, не први, него једини (погл. Пост. 1, 5). На тај начин је тај дан и први, а уједно и
осми, и то заиста једини и прави осми (дан), о коме и казује псалмопојац у поједитм
натписима псалама, показујући тиме на оно шта ћe наступити након овога века, о дану
коме неће бити краја, о веку који се неће окончати, нити ћe га наследити неки други век,
него ћe трајати свагда. Основно у овоме је, дакле, да Црква учи своје ученике да се у
тај дан молитве морају проузносити стојећи, како би, свагда се сећајући живота и
века који се неће свршити, ревносно следовали и ходили путем ка том животу. И читава
света Педесетница само је напомињање о васкрсењу које се ишчекује; јер онај један и
први дан, седам пута уседмостручен, саставља седам седмица свете Педесетнице.
Почињући од првог, првим се и окончава, прешавши педесет пута кроз једнаке делове.
На овај начин показује се подобије веку како он започиње своје кружно кретање од оних
истих знакова на које се и окончава; и ако нас црквене установе уче да у оне дане
усправно стојимо у време молитве, тиме нас очевидно жели подсетити да морамо наше
мисли пренети из садашњег у будуће. И при самом преклањању колена и поновном
устајању, самим тим чином показујемо да смо због наше греховности пали на земљу, а по
човекољубљу Онога који нас је створио, да смо поново призвани на небо. Понестало би
ми времена када бих казивао о свакој црквеној тајни. Само исповедање вере, да се
верује у Оца и Сина и Светога Духа, у ком писму можемо прочитати? Ако је из предања о
крштењу, да по благочестивој доследности морамо веровати онако како смо крштени, и
према крштењу да и исповедање вере полажемо, нека нам тада по истој доследности
допусте, да према вери, и славословље узносимо. Желе ли да нам поричу начин
славословља, јер није написан? Нека нам тада покажу писмене доказе и о исповедању
вере, и о свему другом шта смо рекли. Пошто, дакле, толико тога има шта није записано,
а међутим, то толико силе има у тајни побожности, да ли је могуће да нам неће уступити
један израз који смо ми од Отаца примили, који смо нашли сачуваним кроз поуздани
обичај у неповређеним црквама, а који, међутим, велики свој разлог има и велику корист
доноси сили тајне?

ИЗ 29. ПОГЛАВЉА ИСТОГ ДЕЛА
92. правило: У погледу онога да не постоји сведочанство, нити је написано било шта о
славословљу „са Духом"[132] кажемо да ако не треба примати ни нешто друго шта није
записано, онда не треба примати ни ово; али, ако су се многе тајне усвојиле код нас, а
нису биле записане, тада и са тим другим, прихватамо и ову. Мислим да је то управо
нешто апостолско, тј. да се прихватају ненаписана предања; јер, апостол каже: „Хвалим
вас пак, браћо, што све моје памтите, и држите предања као што вам
предадох" (1. Кор. 11, 2), и опет: „Тако дакле, браћо, стојте чврсто и држите предања,
којима сте научени, било нашом речју, било посланицом" (2. Сол. 2, 15); између којих је
на нарочит начин једно и ово, које су ученицима предали они који га у почетку
установише, и који у временском трајању, кроз дугогодишњи обичај Цркве, усталише.
Иста је ствар као на суду: кад би ми, немајући писмених доказа, привели вама мноштво
сведока, зар не би од вас добили оправдање? Мислим да би добили, јер на речима два
или три сведока има остати сваки говор (погл. Пон. закони 19, 15). И ако вам јасно
покажемо, да ми имамо на нашој страни дуговременост, нећемо ли вам тиме показати да
истину казујемо, и да спор не може бити решен против нас? А древни догмати
заслужују нарочито уважавање, управо тиме што у свакој древности постоји оно шта
треба поштовати.

КАНОНСКА ПОСЛАНИЦА СВЕТОГ ГРИГОРИЈА, ЕПИСКОПА
НИСКОГ, (УПУЋЕНА) ЛИТОИЈУ, ЕПИСКОПУ МЕЛИТИНСКОМ
1. правило: И ово је једна од принадлежности светог празника Пасхе: да познамо
законити и правилима сходни начин у поступању са онима који су згрешили, како би се
излечила свака душевна болест, која се појавила услед неког греха. Пошто је ово
велики празник и који се слави посвуда, и који се према установљеном кретању
годишњег круга, по читавом свету сваке године слави због васкрсења Христовог, то ће
бити добро да се у овај дан не само приведу к Богу они који су благодаћу бање поновног
рођења препорођени, него да и они, који кајањем и поновним обраћањем изнова
устају, остављајући иза себе мртва дела (погл. Јевр. 9, 14) и на стазу живота буду
упућени.са животворном надом. Али није лак посао начинити речи о овоме, и то по
закону праведног и испитаног суда, а по смислу заповести пророка који каже: „Добар је
човек који милује и позајмљује; устројиће мудро речи своје на суду; јер се до века
неће поколебати. У вечни спомен биће праведник" (Пс. 111, 5-6). Јер, као што је један
циљ у лечењу тела, тј. да болесник оздрави, а много је начина лечења, исто тако, са
обзиром на многоврсну различитост страдања при болестима душе, неопходно је да
постоји и различита лекарска вештина која се треба одабрати према свакој врсти
обољења. И да би што боље разумели оно о чему желим казивати, рећи ћу следеће: три
су силе (моћи) које се по првоначалној подели налазе у нашој души - сила ума,
сила пожуде (жеље) и сила раздражења (гнева). У њима се садрже и подвизи оних
који живе врлински и преступи оних који су наклоњени пороцима. Према томе, ко жели
да болесном делу душе пружи потребни лек, најпре мора разабрати који део њега
страда, и тек тада узимати лек примерен страдању (болести), да се не би догодило да
због незнања лекарске вештине дође до давања погрешног лека. Рецимо, често се
дешава да болест настаје услед велике грознице, па како онима који су оболели услед
велике хладноће помаже топлота и оснажује их када се она њима даје направилан
начин, исто ово, ако се неразумно употреби, тј. са онима који имају грозницу, њихова
ће се болест још силније распламсати... Трострука је, дакле, како смо већ напоменули
подела својстава које чине кретање душе -сила ума, жеље и гнева; разумнога дела добри
чин биће, благочестиво расуђивање о Богу, умеће разликовања добра и зла,
разговетно и непомућено суђење о природи предложених предмета, затим о томе шта се
налази у њима, шта се од тога може прихватити, а од чега се треба гнушати; и с друге
страве, потпуно ће се разабрати шта је у томе делу зло, није ли нечашће у погледу
божанског, није ли неразборитост у погледу онога што је заиста добро, не показује
ли се најпре суђење изврнуто и лажно и у погледу саме врсте предмета, тако да се
од мрака прави светлост, а од светлости мрак, како нам о томе и казује Писмо (погл.
Ис. 5, 20). Од другог дела, тј. жеље, добар чин бива када се своја жеља управља к ономе
шта је достојно да се жели, и шта је у самој ствари добро; и када се сва сила љубави и
сва наклоност која је у нама обрати на то да добијемо уверење да се ништа друго по
својој природи не може желети него само врлина и природа која врлину рађа. Преступ
овог дела и преступ ће бити када неко пожели празну и пролазну славу, или се
поведе за спољашњом лепотом тела, а из таквих ствари настају среброљубље,
славољубље, сластољубље и све шта је томе слично и шта потиче од те врсте зла.
Гневљивог дела добри је део мржња према злу, борба против страсти и када се душа у
толикој мери оснажи да се може учврстити и да се не плаши онога који се многима
чини као страшан, него да се до крви бори са грехом, да презире претње смрти и тешке
муке, када се мора одвојити од најпријатнијих предмета, једном речју - да буде изнад
свега онога чиме се многи, због навике или предубеђења, страсно заносе и да се
свагда само за веру и врлину бори. Противни поступци против овога дела душе свима су
видљиви: завист, мржња, срџба, псовање, уроте, жеља за свађом и осветом, злопамћење
и неретко убиство јер када непоучен ум не може наћи начин којим ће користити оружје
он оштрицу тог оружја окреће на себе, и то оружје које му је дато од Бога, постаје
смртоносно за човекакоји га употребљава на погрешан начин.
2. правило: Пошто је, дакле, на споменути начин начињена подела, сви они греси који
се тичу разумног дела душе, просуђени су од Отаца као најтежи, и који су заслужни
највећег, најдужег и најстрожијег покајања. Тако, онај који се одрекао вере у Христа,
или се дознало да се одметнуо к Јудејима или идолопоклоницима, или манихејима или у
било коју другу врсту бешчашћа, ако се својевољно предао том злу, а касније себе
осудио, такав нека се каје сво време живота; нити га икада треба удостојавати, када
се врши тајанствена молитва, да се заједно са народом клања Богу, него нека се такав
сам моли, а од причешћа светим Тајнама нека буде потпуно удаљен, и тек на самрти
нека буде удостојен светиње. Ако се догоди па након тога остане жив, нека и даље остане
под истом осудом. А који су мучењем и након тешких казни били принуђени да се
одрекну Христа, нека буду подвргнути епитимији на одређено време по човекољубљу,
које су одредили свети Оци, желећи указати и на то да у таквим ситуацијама није душа
била та која није могла издржати мучења, и ради чега, према мери која је установљена
за оне који су блудочинили, да им то буде време епитимије.

3. правило: Они који се обраћају врачарима или онима који се баве прорицањем
судбине или онима који им обећавају да ће се кроз служење демонима очистити од
нечега или се сачувати од неког зла, такви морају најмарљивије бити испитани и прозвани
на одговорност да би се утврдило да ли су они, остајући у вери Христовој, неком принудом
били наведени у поменуте грехе или их је некаква несрећа и тескоба присилила, па су
сасвим презрели сведочанство које им је поверено, те онда својевољно ступили у
заједницу са демонима; јер, то су учинили одбацивши веру, и ако се покаже да више не
верују у Господа, очито је да такви подлежу осуди као одступници. Али ако их је на то
навела нека силна невоља, која је савладала њихов слаб дух, и ако су на то били
заведени неком варљивом надом, то нека се npeмa оваквима покаже човекољубље на онај
исти начин као и према онима који нису могли издржати муке на мучењима.
4. правило: Подела грехова који настају од похотљивости и сластољубља је ова: један
грех се назива прељуба, а други је блуд. Неки су ово питање још опсежније
разматрали, и нашли су да се грех блуда треба сматрати прељубом стога што може
постојати само једна законита веза између жене и мушкарца. Према томе, све што није
законито онда је противно закону само по себи; и који се не придржава овога, очито
да је у греху. Човеку је од Бога дата једна помоћница, а свети апостол Павле каже:
„И сваки од вас да зна држати своје тело у светости и у части" (1. Сол. 4, 4); али, када се
неко окреће ономе шта није његово, тај дира у туђе; а туђе је све оно шта није његово,
мада ту и није његов господар. И због тога, они који су о овоме много више размишљали,
сасвим су у праву када кажу да се грех прељубе и блуда у многоме разликује. Али,
пошто Оци показаше снисходљивост према немоћима, овај грех је разлучен по овој
општој подели на то да се блудом назива оно када неко почне да испуњава своју
похотљиву жељу без увреде другога, а када се пакост и увреда некоме наноси, то је
онда прељуба. Ка овоме придодају и то када неко има полне односе са животињама, а
такође и хомосексуалност, јер је и то прељуба против природе, и тиме се вређа оно што
је туђе, а уз све то и природни поредак. Ако је таква подела и у овој врсти греха, општи
лек за ово ћe бити да онај човек који се са страшћу навео на такво сластољубље, да
такав постане чист и излечен кроз покајање. Пошто, дакле, код оних који су се
оскрнавили блудом није са тим грехом нанета никаква увреда другима, то се двоструко
време покајања прописује за оне који себе оскрнаве прељубом или неким другим
срамотним делом (рецимо, када два мушкарца имају полне односе или се неко помами
на неку животињу), јер код ових, како сам већ рекао, грех је удвостручен - један се
састоји у забрањеном сластољубљу, а други у увреди која се тиме наноси оном другом.
Мора постојати разлика и у начину кајања у погледу самихгрехова сластољубља. Тако,
сваки онај који се сам освести и препозна своје грехе, те почне да изобличује своје
тајне, тај је већ почео да од себе одбацује страсти, и тиме показује кретање ка бољем.
Таквима је потребно одредити блажу казну. А који је затечен у том злу, или се
поуздано дозна да је учествовао у таквим гнусностима, таквоме треба дуже време за
покајање, и тек када се потпуно очисти, тада нека се прими у заједницу Светиње, И у
погледу свега овога правило је да они који су се оскрнавили блудом, да такви три године
морају у потпуности бити удаљени од молитве; затим, три године да проведу у слушању
Писма, три године да се моле са онима који припадају у покајању, и затим да се причесте
светим Тајнама. А у погледу оних који се покажу као ревноснији у свом обраћењу, и
који својим животом покажу да се враћају ка добру, биће у власти онога ко се стара о
користи и о црквеним уредбама, да им скрати време слушања, а такође да им и убрза
обраћање; он може да им и то време скрати, да би били брже враћени у заједницу,
али саобразно ономе каквим се покажу у покајању. Јер, као што је забрањено бацати
бисере пред свиње, тако би било неразумно лишавати скупоцених бисера оне који
су својом чистотом и својом кротошћу поново постали човечни. Безакоње које настаје
прељубом или неким другим врстама нечистоте (као што је већ речено), нека се у свему
лечи истим оним судом као и код преступа блуда, само што ће се време казне
удвостручити. И у овим случајевима треба обратити пажњу на понашање оних који су
осуђени, и према томе одлучивати да ли ће пре или касније бити удостојени светог
причешћа.
5. правило: После свега овога остаје да се подвргне анализи и онај трећи део душе, тј.
када он запусти добро и када се окрене гневу и тако падне у грех. Много је грехова и
разноврсног зла које потиче од овог дела, али ипак је било угодно Оцима нашим да се
не упуштају у велико набрајање истих, нити су сматрали за потребно много старања
око лечења оних погрешака која потичу из гнева. И мада Свето Писмо забрањује не
само да се некоме наноси и најмања рана, него и свако хуљење или псовка (погл. Кол. 3,
8), као и све остало шта може потећи из гнева, једино су Оци Цркве установили казне за
убиство да би га и тиме покушали спречити. По својој разноликости, ово зло се дели на
вољно и невољно. Вољно убиство је најпре оно на које се неко намерно одлучи, након
припреме за то да изврши злочин. Затим, вољно убиство је и оно када неко у борби
или боју, нанесе некоме смртну рану јер који је једном савладан јарошћу и уступио је
пред нагоном гнева, не долази му на ум у време те страсти ништа што би било кадро да
прекине то зло, и због тога се убиство у борби сматра намерним. Невољна убиства

имају своје јасне знаке, тј. када неко имајући у виду нешто сасвим друго, случајно
проузрокује нешто убитачно. Између ових, за вољно убиство има се троструко
продужити време обраћања оних који желе да се излече од овог злочина. Наиме,
установљено је три пута по девет година, одредивши за сваки степен по девет година,
тако да на период од девет година буде сасвим одлучен и удаљен од Цркве, затим исто
толико година нека остане међу онима који слушају Писмо и учитеље, а онда трећи пут
по девет година кајући се нека се моли заједно са онима који припадају, и тек онда има
право да приступи светој Тајни. Наравно да ће се о овим људима старати онај који
управља уцрквеној заједници, и он ћe гледати како се дотични понаша и моћи ће да му
скрати казну, тако да место девет година на сваком степену може да проведе осам,
или седам, или шест или пет, ако се увери у усрдност и ревност онога који жели да са
себе спере нечистоту. Али невољно убиство, ако се и одреди да не заслужује казну,
ипак због тога није достојно похвале, и ово сам ја рекао да се зна, да онај који је и
невољно себе оскрнавио убиством, и тако постао нечист због злодела, мора по
наредби правила, бити искључен из свештенства. Што се тиче времена
кајања, онолико колико је одређено да се неко очисти од блуда, толико је времена
одређено и за оне који су учинили невољно убиство; али и ту, опет када се узме у
обзир понашање онога који се каје, ако се види његово поуздано обраћање, није
потребно да се строго држи број година, него се период епитимије може и скратити.
Ако ли се неки од њих нађе на крају живота, а није издржао сво време казне,
човекољубље Отаца налаже, да се такви удостоје причешћа и да се лиши одредбе
којом се упућује на одсуствовање из Цркве; али, ако се опорави, пошто је био
причешћен, нека дочека установљено време, остајући на оном степену на коме се
налазио пре него што је дошао до самртног часа.
6. правило: Друга врста идолослужења, јер тако свети апостол назива лакомство (погл.
Кол. 3, 5), не знам на који начин је пропуштена од стране Отаца, тако да немамо
упуства како да је лечимо. Јер и разум, грешећи у суду око тога шта је добро, лако
уобрази да је добро у материји, а не гледа на лепоту која је изван материје; исто и
пожуда нагиње ка ономе шта је доле, а уклања се од онога шта је у истини, и то не
жели, тако да срдито и гневљиво расположење задобија много лакше од овога греха.
Уопште говорећи, ова се болест подудара са апостолском речју о лакомству, јер је
свети апостол назвао то не само као идолослужење, него и кореном свакога зла
(погл. 1. Тим. 6, 10); па ипак, ова болест је пропуштена и занемарена, те се због тога
ово увелико множи у црквама, тако да се дешава да нико не испитује оне који се
примају у клир, нису ли и они заражени том опаком болешћу. Пошто је од стране
Отаца пропуштено, сматрам да треба свеопштим проповедањем учења лечити
ову болест колико се то може, и да се путем учења одбаце страсти лакомства које су као
оне болести које потичу из препуне утробе. Болешћу називамо крађу, пљачку гробова
и крађу светиње због тога што је то тако као нас наслеђено из отачког предања, а и у
Светом Писму наилазимо на забране узимања, каматарења, као и присвајања за себе
нечега што је туђе, било помоћу силе или кроз неке уговоре и слично. На тај начин,
пошто наше мишљење није толико заслужно када се упореди са снагом коју имају
правила, додаћемо речном и ово: крађа се, по правилима, дели на разбојништво и на
проваљивање у куће, а намера и у једном и у другом случају је једна. тј. отимачина;
али, велика је разлика између једног и другог у самом духу дотичних починилаца јер
разбојник се служи убијањем да би добио оно шта жели, и спреман је на то било уз помоћ
оружја или уз помоћ банде, вребајући у заседи; према томе, ово мора подлећи осуди
човекоубица, ако се чинилац таквих злодела жели кроз покајањевратити у Цркву.
Онај који потајним отимањем присваја себи нешто туђе, а затим на исповести призна
свој грех пред свештеником, мораће да лечи ту болест оним што стоји наспрам те
страсти, тј. да раздели своје имање сиротињи како би се лишио онога што има и
показао да се заиста излечио од болести лакомства. О таквима казује и апостол:
„Крадљивац нека више не краде, него боље нека се труди да ради својим рукама
оно што је добро да би имао давати ономе коме је потребно" (Еф. 4, 28).
7. правило: Пљачкање гробова дели се на опростиво и неопростиво; јер, ако неко,
поштеђујући част која приличи умрлима, и остављајући недирнутим сахрањено тело тако
да не буде изложено сунцу неблагообразје природе, па употреби поједине комаде
камена на зидање, ово само по себи није за похвалу, али се сматра (услед обичаја),
као опростиво, уколико се тај материјал угради у нешто корисно. Али, ако претражују
гробове у потрази за драгоценостима које су стављене у гробницу заједно
са упокојеним, такви треба да се осуде истом осудом као и блудници; али и за ове важи
оно шта је речено о онима код којих се примети истинско покајање, тако да им
предстојатељ може смањити време казне која је одређена правилима.
8. правило: Крађа светиње у Старом Завету посматрана је као убиство јер је
починитељ таквог недела подвргаван каменовању (погл. Исус Навин, 7. глава).
Међутим, у црквеном обичају (не знам како), постоји извесна попустљивост и
умекшаност према овоме, тако да се лечењу ове болести прилази са великом
снисходљивошћу; јер, по предању Отаца, мање времена је као казна одређено за

ову болест, него ли за прељубу. Уосталом, при свакој врсти преступа пре свега треба
узети у обзир и то какво је расположење онога који треба да се лечи, тако да се
време не треба узимати као мерило, него настојање онога да се кроз
покајање заиста и исцели. Јер, какво лечење бива само од времена?
Ово ти шаљемо, човече Божји, сабравши са великом марљивошћу из онога што нам
је било при руци јер смо желели да се одазовемо позиву браће. Ти пак немој пропустити
да узнесеш Богу молитве и за нас, јер каоблагородни син мораш својим молитвама
хранити старца који те је у Господу родио, сходно заповести која наређује да се поштују
родитељи (погл. Изл. 20, 12). А зна се да ћеш ово прихватити и примити као свештено
знамење, и нећеш презрети пријатељски дар, без обзира колико је он мали наспрам
узвишености твог духа.

(ПОСЛАНИЦА) СВЕТОГ ГРИГОРИЈА БОГОСЛОВА О
КЊИГАМА СТАРОГ И НОВОГ ЗАВЕТА КОЈЕ ТРЕБА ЧИТАТИ
Да ти се ум не би занео туђинским књигама, јер се налази много лажних списа са истим
таквим насловима, љубљени мој, прими овај мој верни списак и број књига: историјских
књига најдревније јеврејске мудрости има укупно дванаест: Постање, Излазак,
Левитска, Бројеви, Поновљени Закони; затим, књига Исуса Навина, Судије и Рут. Као
девета и десета јесу књиге Царства, затим Паралипоменон, а последња је
Јездра. Песничких књига има пет: Јов, затим Давид, па три Соломонове: Еклесијаст,
Песма над песмама и Приче. Исто тако постоји и пет књига пророчких: у једној су списи
дванаесторице - Осије, Амоса, Михеја, Јоила, Јоне, Авдије, Наума, Авакума, Софоније,
Агеја, Захарије и Малахије. Друга је књига пророка Исаије, трећа - Јеремије, који је
призван још од детињства, затим Језекиљ и на крају, Данилова благодат. Навео сам
тако двадесет и две књиге Старога Завета, а тај број одговара броју јеврејских слова у
њиховом алфавиту. Након овога набројаћу и књиге Новога Завета: Матеј је писао за
Јевреје о чудима Христовим; Марко за Италију а Лука за Ахају. А за све је писао Јован,
велики проповедник, који је и у небо проникао. Потом следе Дела апостолска; онда
четрнаест Павлових Посланица; онда седам Саборних од којих је једна Јаковљева, две
су Петрове, три су Јованове, а седма је Јудина. И сада их имамо све на броју. А књиге
које су изван овог списка, не треба их признавати.

(ПОСЛАНИЦА) СВЕТОГ ЕПИСКОПА АМФИЛОХИЈА,
(УПУЋЕНА) СЕЛЕВКУ, О ТОМЕ КОЈЕ КЊИГЕ
ТРЕБА ДА БУДУ ПРИХВАЋЕНЕ
Нарочито треба и ово да знаш: није баш свака књига поуздана мада носи име Писма јер
постоје и књиге које су лажно насловљене. Неке од књига заузимају средину, и како би
се рекло, близу су истине; а неке су потпуно лажне и сасвим су неистините, исто онако
као што је и неистинит фалсификовани новац који има потпис цара, али није новац који
има вредност. Због тога навешћу ти понаособ сваку од богонадахнутих књига: као
прво, споменућу књиге из Старог Завета, и то су Петокњижје у коме су Постанак,
Излазак, Левитска, Бројеви и Поновљени Закони. Овим књигама придодај и књигу Исуса
Навина и Судије; затим Рут, четири књиге Царства и две књиге Паралипоменона. После
ових следе прва и друга књига Јездре. Напоменућу ти и пет песничких књига:
прослављеног због мука у разним страдањима Јова, па затим књигу псалама који су
прикладан лек за човекову душу; затим три књиге мудрога Соломона: Приче,
Еклесијаст и Песма над песмама. Овим књигама придодај и дванаест пророка: Осију,
Амоса, Михеја, Јоила, Авдију и Јону, праобраз тридневног Христовог страдања; после
њих Наума, Авакума., Софонију, Areja, Захарију, Малахију. После ових имај на уму и
четири пророка: великога Исаију, милосрдног Јеремију, тајанственога Језекиља и
последњега, Данила, премудрога и у речима и у делима. Знај и то да неки к овим
књигама придодају и Јестиру. Књиге Новог Завета су ове: прихватај само четири
јеванђеља и то Матејево, Марково, Лукино и као четврто Јована, које је последње
по времену настанка, али прво по узвишености догмата, и ја га сасвим заслужено
називам сином грома, који је величанствено провозгласио реч Божју. Додај овима и
другу књигу коју је написао Лука о делима апостолским. Придодај затим и сасуд
изабрани, проповедника међу незнабошцима, апостола Павла, који је мудро написао два
пута по седам посланица разним црквама и то: једну Римљанима, две Коринћанима,
Галатима, Ефесцима, Филипљанима, Колошанима, две Солуњанима, две Тимотеју, Титу,
Филимону и једну (посланицу) Јеврејима. Они који тврде да је посланица Јеврејима
лажна, такви греше јер и у њој је благодат истине. Затим, неки казују да има седам
Саборних посланица, а неки да треба прихватати само три, тј. једну Јаковљеву, једну
Петрову и једну Јованову; други казују да има три Јованове, две Петрове и по једна
Јудина и Јаковљева. Неки прихватају Јованово Откривење, али много је и оних који га
сматрају лажним. Нека ти ово буде истинити канон богонадахнутих књига.

КАНОНСКИ ОДГОВОРИ СВЕТОГ ТИМОТЕЈА, ЕПИСКОПА
АЛЕКСАНДРИЈСКОГ, ЈЕДНОГ ОД 150 ОТАЦА КОЈИ СУ БИЛИ
НА КОНСТАНТИНОПОЉСКОМ САБОРУ
1. питање: Ако неко оглашено дете од седам година, или пунолетни човек случајно буде
на литургији и по незнању буде причешћен, како треба поступити са таквима?
Одговор: Потребно га је просветити крштењем јер је призван од Бога.
2. питање: Ако је неки оглашени бесомучен, па зажели и он или његова родбина да се
тај човек крсти, да ли то треба учинити, а нарочито ако је онај на самрти?
Одговор: Док бесомучени није очишћен од нечистог духа он не може примити крштење,
али ако је на крају живота, нека буде крштен.
3. питање: Ако је неки верник бесомучен, да ли он може бити причешћен?
Одговор: Ако не вређа тајну, нити на неки други начин не хули на њу, нека буде
причешћен; али не сваког дана, него само недељом.
4. питање: Ако неки од оглашених услед болести сиђе с ума, и не може да исповеди
своју веру, а његова родбина настоји да он прими крштење док је још у животу, да ли
таквога треба крштавати или не?
Одговор: Треба га крстити ако није искушаван од нечистог духа.
5. питање: Ако нека жене током ноћи има полни однос са својим мужем, или муж са
женом, а сутра је свештенослужење, да ли се они могу причестити или не могу?
Одговор: Не могу се причестити јер је и апостол јасно рекао: „Не забрањујте се једно
другом, сем по договору привремено, да би сте се предали посту и молитви, па опет да
се састанете, да вас сатана не искушава вашим неуздржањем" (1. Кор. 7,5).
6. питање: Ако је нека од оглашених жена записала своје име међу оне који желе да
се просвете крштењем, а на дан крштења добије менструацију, да ли је треба крстити
тог дана или крштење одложити и на који период?
Одговор: Крштење треба одложити све док се та жена не очисти.
7. правило: Ако нека жена запази да има менструацију, да ли се тога дана може
причестити или не?
Одговор: Не може се причестити све док се не очисти.
8. правило: Жена која се породи пред Пасху, да ли и она мора постити и не пити вина,
или се може разрешити од поста и допустити јој да пије вина услед телесне слабости
настале од порођаја?
Одговор: Пост је установљен ради умирења нашег тела, али онда када је тело
изнемогло и болесно, треба му давати јела и пића у количини која је телу потребна и
колико може да поднесе.
9. питање: Да ли свештенослужитељ може да се моли у присуству следбеника аријеве
или неке друге јереси, или му неће нашкодити ако своју молитву проузноси у њиховом
присуству?
Одговор: На божанственој Литургији ђакон пре времена целива казује: „Ви који нисте
примљени у заједницу, изађите!" То недвосмислено значи да богослужењу не могу
присуствовати они који су у јереси, осим ако не изјаве да су спремни на напуштање
јереси и на покајање.
10. питање: Ако неки болесник услед велике болести потпуно изнемогне, а ближи се
дан свете Пасхе, да ли и он мора постити или му свештеник може допустити да
употребљава вино и уље?
Одговор: Болеснику треба допустити да узме јело и пиће онолико колико може да
поднесе јер који је сасвим изнемогао треба да употребљава уље у јелу.
11. питање: Ако неко позове свештеника да склопи брак, а овај дочује да је тај брак
незаконит, као рецимо брак са тетком или са сестром покојне жене онога ко се желео
венчати, треба ли свештеник да се одазове позиву и да их венча?
Одговор: Ако свештеник дозна да је та веза противна закону, и ако се увери да је то
заиста тако, свештеник не сме да себе увлачи у туђе грехове.
12. правило: Ако је неко од лаика сањао нешто нечисто, па упита свештеника може ли
се причестити, да ли му то свештеник треба дозволити?
Одговор: Ако је то била жеља неке жене, не треба га причестити; али ако га ђаво
искушава, да би га и на тај начин одвратио од причешћа, таквог човека треба
причестити јер ће мрски напасник другачије нападати на њега и у онај сами час када
се тај човек треба причестити.
13. питање: Они који живе у брачној заједници, у које дане треба да се уздржавају
једно од другога, а у које дане им је то допуштено?
Одговор: Оно што сам рекао, а сетите се речи апостолагПавла о томе да се не
забрањујете једно другом, осим када се договорите (погл. 1. Кор. 7, 5), то кажем и сада.
Уосталом, свакако да се морате уздржавати суботом и недељом, јер се у те дане приноси
духовна жртва Господу.

14. питање: Ако неко, у тренутку када је ван себе, одлучи да дигне руку на себе или се
баци са неке висине, да ли за таквога може бити чињено приношење или не?
Одговор: О таквоме свештеник треба подробно да испита да ли је био ван себе када
је то учинио јер дешава се да родбина онога који је погинуо, желећи да и за њега буде
приношење и молитва, не казује истину или само каже да је тај човек био ван себе
када је то урадио, а може се догодити да је тај учинио самоубиство јер су му људи нанели
некакву увреду или из своје малодушности; у таквим случајевима не може се
обавити приношење јер је тај заиста самоубица. Због тога свештеник и треба да са
највећом пажњом о свему испита да и сам не падне под осуду.
15. питање: Ако је нечија жена толико помућеног разума да је морају везивати у
металне окове, а њен муж почне да говори да више не може живети у уздржаности, него
намерава да узме другу жену, да ли му се то може дозволити?
Одговор: Ако то учини, тада је пао у прељубу. Ја немам потребу да о овоме кажем
нешто више.
16. питање: Ако неко пости да би се причестио, а онда перући зубе или приликом
купања невољно попије мало воде, да ли се тај може причестити?
Одговор: Наравно да се може причестити јер ђаво, видевши у томе згодну прилику да га
удаљи од причешћа, све ће чешће чинити исто.
17. питање: Често слушајући реч Божју, а не чинећи оно шта она заповеда, нисмо ли
због тога под осудом?
Одговор: Ако не чинимо то, треба да себе прекоревамо због тога јер не извршујемо
оно шта чујемо. А једно од средстава која воде ка спасењу јесте и то да прекоревамо
себе.
18. питање: Од ког узраста човека Бог нам суди због греха?
Одговор: Према мери познања и расуђивања свакога, једни се греси суде од
десетогодишњег узраста, а други од каснијих година живота.

ПРАВИЛО ТЕОФИЛА, АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ
ОБНАРОДОВАНА У НЕДЕЉ У ПРЕД СВЕТО БОГОЈАВЉ ЕЊ Е
1. правило: Обичај и ред захтевају од нас да поштујемо сваку недељу и да је
светкујемо јер је у тај дан Господ наш Исус Христос васкрсао из мртвих, те се због тога
тај дан у Светом Писму и назива првим даном пошто он представља почетак нашег
живота, а такође се назива и осмим даном јер је надвладао јеврејску суботу. Али,
пошто се сада догодило да је то и дан када морамо постити због Богојављења, корисно
ћемо учинити ако узмемо неколико урми, и тиме ћемо се уклонити од обичаја јеретика
који не поштују дан васкрсења, а такође ћемо и посни дан провести како приличи,
дочекавши вечерње сабрање, које се тада, по вољи Божијој, има да одржи. Потребно је
знати и то да се у тога дана сабирамо у девети час.

ПОУКЕ (АРХИЕПИСКОПА ТЕОФИЛА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ)
АМОНУ
2. правило: Са онима који су заједничарили са аријанцима, а и даље одступају
од Цркве, нека се са таквима поступи по постојећем обичају, тј. уместо њих треба да се
поставе они који су осведочени у православљу, а они нека остану у заједници; и
уопште да се у погледу ових поступи на начин као што су то учинили православни
епископи у Тиваиди. Нека се подвргну казни сви они које је поставио епископ Аполон и
који су затим имали заједницу са аријанцима, наравно ако су то добродовљно учинили.
Ако су послушали епископа, тада нека остану у заједници јер нису знали шта је разумно
да се учини. Али, уколико их сав народ заједно са осталима одбаци, тада нека се
рукоположе други; ако ли их приме заједно са онима који су заједничарили, нека им се
тада приложи онај обичај који следе сви православни епископи у Тиваиди.
3. правило: О Висту, који је постављен за свештеника у Ереви, нека се поведе истрага;
јер, ако је он заиста напаствовао ону жену која је растављена од мужа, не треба му
допустити да и даље буде свештеник јер ни као лаик због таквог злодеда не би могао да
остане у Цркви, пошто се такви одлучују. Ово неће нанети никакву осуду на епископа
Аполона, ако је овај Виста по своме незнању поставио, јер свети Сабор заповеда да
се имају искључити они за које се докаже да су после рукоположења, услед неког
преступа, постали недостојни свештеничког чина.
4. правило: О Суру, пошто је епископ Аполон изјавио да га је отпустио, нека то остане
онако како је епископ одредио, али Суру треба оставити право да се оправда, ако то
желу и ако за то има основе, тако да се може жалити на одлуку епископа.
5. правило: О Пануфу, који је постављен за ђакона у Ликону, потребно је спровести
истрагу, те ако се пронађе да се оженио са својом рођаком док је још био међу
оглашенима, и после крштења је примљен у клир, он нека остане у клиру ако је та жена
умрла и ако после свога крштења није имао полних односа са њом. Али, ако је он, будући

верник, узео за жену своју рођаку, он мора бити удаљен из клира. И ово не треба
стављати као кривицу епископу Аполону.
6. правило: О Јакову треба да се спроведе истрага; ако се докаже да је он, још као
чтец, био крив због блудничења, и да је од свештеника био изопштен, а онда су га као
таквог рукоположили, он треба да буде низвргнут са свог степена. Ово је потребно
учинити тек након темељне претраге, и не само на основу нечије сумње која је могла
настати због клевете или оговарања. Ако се утврди да није крив, онда нека остане у
клиру; јер не треба обраћати пажњу на сујетне клевете.
7. правило: О онима који требају да буду рукоположени нека буде овако: читаво
свештенство нека се сагласи у избору дотичног, и тада нека га епископ испита; па онда
када свештенство прихвати тог човека, обавиће се рукоположење у храму, уз
присуство народа. И када епископ проузнесе возглас, нека и народ посведочи о
дотичном. Рукоположење нека не бива у тајности јер када Црква није прогоњена, тада
се рукоположења имају обављати у храму и у присуству светих. Ако се сазна да у неким
местима има оних који су заједничарили са јеретицима, а требају да
буду рукоположени, нека буде овако: такви нека се испитају од стране
православних свештенослужитеља, такође и у присуству епископа. И када епископ
проузнесе возглас, нека посведочи и народ да се нико не би смео са правог пута.
8. правило: Оно шта се принесе за бескрвну жртву, и пошто се потребно употреби за
тајну, нека преостало међу собом разделе клирици. Оглашени да не једу нити да
пију од тога, него само клирици и верујућа браћа која су са њима.
9. правило: Како Јеракс тврди да дотични више не сме остати у клиру јер је
оптужен за блудничење, а епископ Аполон није навео да се ни један тужилац није
одредио против дотичног, нека се по том питању поведе истрага; те ако ce појави неки од
тужилаца који је достојан да му се поверује, и преступ буде доказан од сведока који су
веродостојно сведочили, тада нека се дотични изопшти из Цркве; а ако је достојан
клира, и може се посведочити његово добро владање, нека остане у клиру.
10. правило: Уз сагласје целокупног свештенства нека се постави други економ, на шта
је пристао и епископ Аполон, да би се оно шта је црквено употребљавало како и
приличи.
11. правило: Удовице, сиротиња и они који су дошли као странци нека добијају свако
успокојење, и нико нека не присваја црквени иметак.

ПОСЛАНИЦА
(АРХИЕПИСКОПА ТЕОФИЛА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ)
ЕПИСКОПУ АФИНГИЈУ О ОНИМА КОЈИ СЕБЕ НАЗИВАЈУ
„ЧИСТИ" (КАТАРИ)
12. правило: Твоје благочешће ме је обавестило да неки који себе називају „чисти",
изражавају своју жељу да буду присаједињени Цркви. Велики Никејски сабор на коме се
сабраше наши блажени Оци, установио[133] је да се требају рукополагати они који
који долазе из јереси, тако и ти, сходно одредбама, благоизволи рукоположити оне
који се желе присајединити к Цркви само ако је њихов живот уредан и ако нема
никаквихпрепрека за то.

ПОСЛАНИЦА
(АРХИЕПИСКОПА ТЕОФИЛА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ)
ЕПИСКОПУ АГАТОНУ '
13. правило: Максим је дао изјаву да је ступио у незаконито супружништво због
незнања црквених закона. И како га смућује његово одлучење од црквеног сабрања, он
је изјавио, с обзиром да је поступио у незнању, да ћe се убудуће клонити од
безаконите заједнице јер је и она жена спремна на то. И ако се, дакле, увериш да они
то чине у сагласју и да никога не обмањују, а како је прошло већ десет година, ако ти
одлучиш да их поставиш међу оглашене, тако и поступи. Ако видиш да имају намеру
да обмањују те да је потребна већа строгост према њима, поступи онако како те Бог
упути, руководећи се у свему са великом опрезношћу јер се ти налазиш на месту на
коме најбоље можеш дознати које су њихове намере.

ПОСЛАНИЦА
(АРХИЕПИСКОПА ТЕОФИЛА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ)
ЕП И С К О П У М И Н И
14. правило: Свештеници из села Гемин учинилу су дело које је потпуно законито јер,
ако истину казује Евстатија која је и донела писмо, они су одлучили од заједнице
Киријаду која је учинила неправду и која је није желела напустити. Али, како сам ја

разумео, она је лечећи се од зла пожелела да поново буде у црквеној заједници, те јој
због тога реци да пре свега треба да од себе одбаци зло и да приступи покајању; и
тада, ако се увериш да се она заиста враћа к закону Божјем, и да жели бити у
црквеном сабрању, допусти јој да буде заједно са верним народом.

ПРАВИЛА СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ КИРИЛА,
АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ
КАНОНСКА ПОСЛАНИЦА ДОМНУ,
ПАТРИЈАРХУ АНТИОХИЈСКОМ
1. правило: Свако наше дело, када се следује правилима благочињења, не ствара у
нама никакву смутњу, него нас ослобађа приговора и суда неких људи, и даје нам
похвалу од оних који добро размишљају. Јер ко неће одобрити непристрасан суд када га
неко изрекне? Или зар неће бити изван сваког прекора, штавише, биће заслужно
похвале када се npaво и по закону суди? И о овоме саде, ето, пишем када је твоје
благочешће у својим граматама мени упућеним, и најсветијем и најбогољубазнијем брату
нашем и епископу Проклу, спомињући најпобожнијег и најблагочестивијег Петра, који
плаче и наводи да је неправилно уклоњен од цркве која му је поверена. Било би у реду
да он или ужива свештеничко име заједно са самим делом или, ако није достојан да
служи олтару, да га није ни требало постављати. Твом благочешћу ово шта кажем
може изгледати оштро и небратски, али у самој ствари то није тако јер ми сматрамо да
ћемо се показати милосрдним према том старцу ако му и сам наслов оставимо. Али било
би много боље поразмислити и о другоме јер он каже да може доказати своју
невиност, а да му за то није дато времена, нити је био подвргнут саслушању сходно
правилима. Да је то било учињено показало би се или то да је он због својих преступа
стварно осуђен, те више не би имао разлога говорити да је повређен или би,
прогласивши га невиним, поново му било дато његово право да служи у цркви и да она
буде под његовом управом. Како ништа од овога није учињено, па због тога он на сав
глас казује о свом проблему, тврдећи да је претрпео велику неправду и да је
незаконито одлучен, додајући још к томе да су му одузете неке ствари; када, дакле,
твоја светиња зна шта правила налажу и шта приличи у Цркви онима који су
постављени на свету службу, узевшипри томе у обзир и ово скромно писмо, нека се
обришу старчеве сузе. И ако он жели да изађе пред суд с онима који га оптужују, нека
се онда по обичају суди пред твојим благочешћем, наравно у присуству епископа који су
ти подручни, осим ако он неке од њих не одбије као оне који су пристрасни. Ако ми не
верујемо да ико од најблагочестивијих епископа може бити непријатељски расположен
према своме брату, ипак да овај изговор не би послужио као разлог за рушење суда који
ће се о Петру донети, те да се не би показало да се не поступа по правди, ни мало није
неумесно то да се из судског сабрања уклоне оне које он сматра да су пристрасни.
2. правило: Оно што је Петру одузето , нека му се врати и то из следећих разлога: као
прво, да се такво шта никако није смело догодити, а такође и због тога што то
прекомерно смућује и наноси велику жалост најблагочестивијим епископима, ма где
они били, када се од њих истражују рачуни у погледу разних трошкова и добитака које
ови добијају од црквених прихода, плодова или са других страна; јер, свако од нас ће у
своје време дати рачун свеопштем Судији.
3. правило: Писмену оставку, како каже, дао је не својом вољом, него због тога
што је на то био принуђен и из страха јер су му претили са разних страна. Али, када би
ова ствар и другачије стајала, није сагласно са црквеним установама да неки
свештеници подносе писмене оставке; јер, ако су се удостојили да служе; нека у томе и
остану, а ако нису достојни службе, нека се не уклањају оставкама него нека их
осуде њихова дела која су на јавну саблазан и која су противна уредбама. Целивај
браћу која су са тобом, а они који су са нама целивају те у Господу.

ПОСЛАНИЦА (СВЕТОГ КИРИЛА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ)
ЕПИСКОПИМА ЛИВИЈЕ И ПЕНТАПОЉА
4. правило: У погледу свега што је корисно и неопходно за напредак народа, и што
служи на славу светој цркви, потребно је о томе водити старање јер је и написано:
„Побожним учините синове Израиљеве" (Лев. 15, 31). Оци из манастира који су у области
Тиваида, људи побожни и живота који је вредан дивљења, дошавши у Александрију,
разговарали су самном и рекоше ми да су многи саблазнути због следећег: неки који
су се тек оженили, и који су на неки начин тек изашли из брачне постеље, добили су
велико поверење од појединих епископа и пошто тим епископима нико ништа не казује о
томе шта ови раде, епископи дотичне људе рукополажу за свештенике. Постоје и они

који су отерани из поменутих манастира због неуредног живота, па ти поново на неки
начин измамљују рукоположење, и поставши клирици поново се враћају у оне манастире
из којих су отерани и желе да свештенослуже. Све то је и довело до тога да поједини
који знају о каквим је људима реч, беже од сабрања и не желе се причестити видећи ко
обавља богослужење. Како ми треба све да чинимо за напредак народа, то нека ваше
благочешће пази на ово; и ако неко треба да буде руколожен, нека се најмарљивије
испита његов начин живота, као и то да ли је ожењен, на који начин се оженио, да ли
се уздржава када је потребно, није ли можда одлучен од стране епископа или отеран из
неког од манастира,и тек када се докаже да је беспрекорног живота, тада нека буде
рукоположен. Само на онај начин сачуваћемо чистом и нашу савест и непорочном свету и
часну службу.
5. правило: Ако неко од оглашених буде одлучен због грехопада, а онда се приближи
упокојењу, такви нека се крсте и нека не умиру као непричешћени. Ово је сагласно са
уставом Цркве. Поздравите сву браћу која је са вама, а који су са нама поздрављају
вас у Господу.

ОКРУЖНА ПОСЛАНИЦА ПАТРИЈАРХА ГЕНАДИЈА
К О Н С ТАН ТИ Н О П О Љ С К О Г И С В Е ТО Г С А Б О РА С В И М
ПРЕОСВЕЋЕНИМ МИТРОПОЛИТИМА И РИМСКОМ ПАПИ
Богољубљени саслужитељ Генадије и свети Сабор који се сабрао у царствујућем граду Новом Риму.
Када је Господ наш и Бог и Спаситељ - Исус Христос поверио Својим ученицима
проповедање јеванђеља, и пославши их као учитеље људима и целој васељени,
најјасније им је заповедио да оно шта су они као дар примили, то да дају као дар, не
тражећи за то никакве материјалне користи, јер не може бити замене небеског и
духовног дара за некакав земаљски и пролазни дар. И ову заповест није дао само
њима, него кроз њих и нама, које је удостојио и поставио на њихов степен и место.
Због тога, треба као штo су они тада, да тако и ми сад, најмарљивије пазимо и да чувамо
ову заповест, те да не мудрујемо ни о чему о чему не треба мудровати, нити да стављамо
на себе погибељ јер оно шта смо на дар добили, на дар и дајмо (погл. Мт. 10, 8-9). Ова
заповест је веома јасна и не захтева никаква додатна тумачења. Од мене, каже,
примили сте достојанство свештенства, те ако сте за то ви мени мало или много
издали, то сам вам ја продао, те продавајте и ви другима; али, ако сте нешто добили као
добри дар, као дар даривајте и ви. Има ли шта јасније од ове заповести? Шта ли је
корисније од овога за оне који јој се покоравају? Тешко онима који смислише да за
новац дар Божји добијају или да га другима продају јер ће такви, по речима апостола
Петра, бити у горкој жучи и у оковима неправде, обузети својим среброљубљем. По
овоме, сагласно је са тим законом Господњим и правило светих и блажених Отаца које
клирике кажњава свргнућем а лаике и монахе анатемом, ако се докаже да су се
бавили куповином или продајом рукоположења или су учествовали у тој гнусној
радњи[134]. Нарочито су корисне и благочестиве наредбе овога правила светих Отаца
јер сатиру и сасецају сваки насртај ђавољи и сваки његов покушај атаковања на
духовни дар јер правилосасвим забрањује да се за новац даје или да се прима чин
рукоположења, и то забрањује не само ономе који то обавља, него и ономе који
прима рукоположења. Правило не допушта ни пре времена рукоположења да се даје
новац за рукополагање јер је и у оваквом случају очевидна намера куповине
(подмићивања). Али пошто сада, поред ових тако јасних наредби, ипак у Галатији имају
неки који омаловажавају и чине преступе ради гадне похлепе за добитком, те на тај
начин одбацују ове спасоносне и човекољубиве наредбе, нашли смо као корисно да
заједно са светим Сабором који је у овом царском граду - Новоме Риму, да поновимо
исте наредбе, без било каквог лукавог мудровања, да би био уништен овај нечастиви
и гнусни обичај који се, не знам на који начин, увукао у најсветије цркве те би, при
потпуно слободном од било каквог трговања и чистом огласу од стране архијереја,
сишла свише благодат Светога Духа на оне који се рукополажу. Пошто сада, када за
новац бива произвођење у чин, и оно се врши нечистом руком, ја не знам да ли заиста
силази на онога који се рукоплаже благодат Духа Светога или се, напротив, таквим
поступком она ускраћује. Дакле, знај да ма ко био, ко се затекне у нечему сличном, био
он епископ, хорепископ, свештеник, ђакон или неко други који је наведен у канону
или лаик, општом наредбом и општом одлуком архијереја нека буде осуђен, као што о
томе и казује наведено правило светих Отаца. Јер треба да благодат заиста буде
благодат, а никако сребро да за њу посредује. Нека, дакле, буде као што јесте
искључен и лишен сваког свештеничког достојанства и службе, и нека
подлегне клетви анатеме онај који сматра да за новац може добити благодат,
а такође и онај који обећа да ћe је дати за новац, био то клирик или лаик, доказало се
да је он то учинио или се не доказало; јер, немогуће је да се састави оно шта се не
може саставити, нити да се изједначи служба Богу и мамону (погл. Мт. 6, 24). Верујући

овим речима по сили нашој, и покоравајући им се заједно са Ономе ко их је изрекао,
донели смо ову одлуку а против оних који чине такве преступе. Нека се твоја светост
постара, употребивши све своје настојање за то, да кроз писмене преписе ове наше
окружне посланице ово постане познато свим епископима који су у вашој области, и
периодевтима и свима осталима. Нека заједно сви хришћани, сакупљени једним духом и
једном душом против заједничког непријатеља, узмогнемо да уз помоћ Божју,
уништимо сваки корен среброљубља заједно са свим његовим злим клицама. Сву
браћу која су са вама поздрављамо у Христу и молимо вас да се Господу помолите и за
нас, најљубљенија браћо.
Ове речи посланице, поред Генадија, потписаше и седамдесет и три епископа.

ПОСЛАНИЦА ТАРАСИЈА, НАЈСВЕТИЈЕГ ПАТРШАРХА
КОНСТАНТИНОПОЉА, НОВОГА РИМА АДРИЈАНУ,
ПАПИ ДРЕВНОГ РИМА
Најсветијем и блаженом брату и саслужитељу, господину Адријану, папи древног
Рима - Тарасије, милошћу Божијом, епископ Константинопоља - Новога Рима, у Господу
радуј се!
Често и на много начина поучавамо се од јеванђелиста, апостола и од отаца да морамо
приликом посвећање у свештенство бити сасвим ослобођени од лакомства, нити да
узмимамо сребра или злата или тражити некакву незакониту корист због рукоположења
ма које особе. То ћемо сада и доказати наводећи нека од сведочења из Светог Писма а
такође и из светоотачких списа.
Јер који рукополажу, слуге су Духа а не Његови продавци, и који као дар добијају
благодат Духа, морају као дар и давати онима који треба да је од њих приме, сходно
речима оних који од гласа Божјег добише ову благодат. Који се затекне да је благодат
купио за злато, такав се објављује као низвргнут из свештеног чина. И мада је добио
свештенство по имену, али реч обмањије сам поступак, јер нико не може служити Богу и
мамону (погл. Мт. 6, 24), и пошто смо чули од Бога, који кроз пророке гласно казује:
„Свештеници говорите од срца Јерусалиму" (Ис. 40, 2), и опет, кад прети, каже:
„Стражар, ако види мач где иде и не затруби у трубу, и народ не буде опоменут, а
мач дошавши отме од њих душу, тражићу крв из руке стражара" (Јез. 33, 6); то и ми,
плашећи се наредбе и осуде ако нешто прећутимо, дижемо глас пред свим
предстојатељима наших цркви, да смело узмогнемо рећи са светим апостолом: „Зато вам
сведочим у данашњи дан да сам чист од крви свију" (Дела ап. 20, 26), тј. од оних који
преступају наредбе правила, а тиме још више од оних који су за новац обављали
рукоположења или били рукоположени на тај начин, а које је свети апостол Петар,
чију је катедру и наследила ваша братска светиња, изобличио као што изобличи
Симона Врачара. И због тога се не устручавамо казивати истину, чувајући и
придржавајући се онога што вам је предато кроз правила од светих Апостола и Отаца
наших, и уједно се клонимо свих оних који су та правили преступили у било чему.
Ваше братско архијерејство које пристоји светима, и које законито и по вољи Божијој
има свештеноначалну службу, има у томе велику славу јер је велики и први Архијереј Христос Бог наш, кроз пророке рекао: „Живим ја, и прослављаћу само оне који ме
славе" (1. Цар. 2, 30); а ти знаш, изабраниче Духа Светога, да је некако подношљивија у
поређењу са овим и јерес Македонија и његових следбеника, јер су они барем
пустословили о томе да је Дух Свети творевина и слуга Бога и Оца, а ови, с друге
стране, начинише Духа Светога својим слугом јер сваки господар може, када пожели, да
прода оно шта има, а исто тако и онај који купује. за свој новац, може да купи оно
шта је за продају. Ти људи, ето, на овај начин понизише Духа Светога, грешећи попут
оних који су, хулећи на светињу, тврдили да је Христос изгонио демоне уз помоћ
Веелзевула; или, да будем још одређенији, ти људи су попут Јуде издајника, који
Јеврејима (тим богомрзитељима и богоубицама) за сребро продаде Христа. А пошто
је Дух Свети једносуштан Христу Богу нашем, свакоме је очевидно да ће они који
продају Духа Светога имати једнак удео са онима који продадоше Христа, као што је
то и доказано. А ако и обављају продају (а такво шта не сме да се ради), ван сваке је
сумње да они ни немају благодат Духа Светога, тј. немају најсветијег свештеничког
достојанства, нити су они благодат примили, нити је имају; јер, нека се сете светог
Петра који овако говори ономе који је то злодело покушао да учини: „Нема теби дела
ни удела у овој речи, јер срце твоје није право пред Богом" (Дела ап. 8, 21). При томе,
ако се продаје свештеничко достојанство, тада је за њих сувишно и да частан живот
воде или да напредују у врлинама; сувишно је за њих и оно шта казује апостол Павле:
„Епископ треба да је без мане, једне жене муж, трезвен, мудар, поштен, гостољубив,
кадар да поучава" (1. Тим. 3, 2), јер све ово ишчезава ако се неко препусти томе да
продаје или купује свештенство.
Следећа сведочанства која су изабрана из светих књига потпуно лишавају
свештенства онога који даје или узима мито, ма у какво време то било, тј. или пре или

после рукоположења јер узимати је увек узимати; исто тако забрањује се и свако
црквено произвођење уз помоћ новца.
29. апостолско правило: „Ako неки епископ или свештеник или ђакон новцем добије
(купи) свештеничко достојанство, тај нека се свргне, као и онај који га је поставио; и
нека се одлучи из заједнице у потпуности као што је то учињено са Симоном Волхом
(Врачарем)".
Из Дела апостолских читамо: „А кад виде Симон да се полагањем апостолских руку даје
Дух Свети, донесе им новаца, говорећи: Дајте и мени ту власт да кад положим руке на
некога прими Духа Светога. А Петар му рече: Новци твоји с тобом да буду на погибао,
што си помислио да се дар Божји може добити за новце. Нема теби дела ни удела у
овој речи, јер срце твоје није право пред Богом. Зато се покај од те злоће твоје, и
моли се Богу да би ти се опростила помисао срца твојега; јер те видим да си у горкој
жучи и у оковима неправде" (Дела ап. 8,18-23).
Из Tpeћe књиге Царства: „Нити се обрати Јеровоам од пакости своје, него поврати се, и
начини из једног дела народа свештенике висинама; ко је год хтео, посвећиваше му руку,
и тај постајаше свештеник на висинама. И бијаше реч ова на грех дому Јеровоамову, да
би се истребило и да би га нестало са лица земље" (3. Цар. 13,33-34).
Из Четврте књиге Царства: „И врати се Нееман к Јелисеју сам и сва пратња његова,
и дође, и стаде пред њим, и рече: Ево сад сам видео, да нема Бога нигде на земљи него
само у Израиљу; и сад прими дар од слуге свога. И рече Јелисеј: тако да је жив Бог,
пред којим стојим, ако узмем; и он настојаше око њега да узме, али не хтеде послушати.
И мало касније; и рече Гијезије, слуга Јелисеја: Ево је поштедио Господар мој Неемана
Сирског, да прими из његове руке што је био донео; али тако да је жив Господ, ако не
потрчим за њим и узмем што је у њега. И отрча Гијезије за Неемеаном. А када виде
Нееман где трчи за њим, скочи с кола својих и срете ra, па му рече: је ли добро? А он
рече: добро је. Господар мој посла ме да ти кажем: ево, баш сад дођоше к мени два
младића из горе Јефремове, пророчки синови, дај за њих таланат сребра и двоје
стајаће хаљине. А Нееман рече: узми и два таланта. И натера га; и свеза два таланта
сребра у два тобоца, и двоје стајаће хаљине, и даде двојици момака својих, да носе
пред њим. А оно кад дође на брдо, узе из руку њихових и остави у једној кући, а људе
отпусти, те отидоше. Потом дошавши стаде пред господаром својим. А Јелисије му рече:
одакле Гијезије? А он рече: није ишао слуга твој никуда. Али му он рече: зар срце моје
није ишло онамо кад се човек врати с кола својих преда те? Зар је то било
време узимати сребро и узимати хаљине, масленике, винограде, овце, говеда , слуге и
слушкиње. Зато губа Нееманова нека прионе за тебе и за семе твоје довека. И отиде
од њега губав, бео као снег" (4. Цар. 5,15-27).
Из Посланице светог Василија Великог њему потчињеним епископима (90. правило):
„Они који мисле да не греше зато што не узимају у време рукоположења, него касније, и
ти су у заблуди јер узимати, ма када да се то чини, увек је узимати. Позивам вас да се
клоните ових ствари, и да не прљате своје руке оваквим нечистотама..."
2. правило Четвртог Васељенског сабора: „Ако неки епископ обави рукоположење за
новац и благодат, која се не може продавати, претвори у предмет трговине, те за новац
постави епископа, хорепископа, свештеника, ђакона или било кога ко припада клиру,
или из огавне похлепе за добитком произведе у дужност економа, или екдика, или
парамонара или ма кога другог које убројан у канон (црквену дужност), па се
докаже да је то заиста и учинио, тај нека буде свргнут са свога степена. А онај који је
постављен на такав начин, нема никакве користи од купљеног рукоположења или
постављења, него нека се сматра као да и нема достојанство или службу коју је добио
за новац. Онај који је био посредник у тој гнусној и безаконитој трговини тај, у
колико је клирик, нека се свргне са свог степена; а уколико је лаик или монах,
нека буде анатемисан".
Из Окружне посланице Генадија, најсветијег архиепископа Константинопољског и
Сабора: „Јер треба да благодат заиста буде благодат, а никако сребро да за њу
посредује; нека, дакле, буде као што јесте искључен и лишен сваког свештеничког
достојанства и службе, и нека подлегне казни анатеме и онај који мисли да за новац
може добити благодат, као и онај који обећа да ћe је продати за новац, био он клирик
или лаик, доказало се то или се не доказало, јер је немогуће да се служи и Богу
и мамону (погл. Мт. 6,24)...".
Из 22. правила Шестог Васељенског сабора: „Који су били постављени за новац, а не
услед испитивања и што су изабрали свештенички живот, било да су то епископи или
неки други клирици, наређујемо да се свргну; а исто тако нека се свргну и они који су их
поставили...".
Послушајмо сви ово, и запамтимо, не само архијереји, него и сваки од оних који су
убројани у клир и сви који на земљи живе; јер морамо нарочито добро да пазимо на ово о
чему смо слушали да не би скренули с правога пута; ми нисмо искупљени ни сребром ни
златом из овог сујетног живота, него скупоценом крвљу Христовом, непорочног и
пречистог Агнеца (погл. 1. Петр. 1, 18). И на такав начин, ти најсветији човече, поучавај
да се следује за оним шта је написано од стране јеванђелиста и апостола и кроз

наредбе и правила (Отаца); јер, ми се покоравамо речима уста твојих. Узиђи на
висину, подигни снажно глас твој, проповедај смело да би већ једном нестало то да се
рукоположења обављају за новац и да нестане све оно шта се чини ради среброљубља
и похлепе. Јер када тога нестане у изабраном народу прозваном именом Христовим, и
који је на дар добио искупљење, свака нечистота која потиче из тог зла, нестаће,
и свештеници ће попут цветова процветати, ширећи и удишући миомирис Христов и
певајући песму победе: „Господ је уклонио од Тебе неправде твоје..." (Соф. 3,15), а
наслађујући се уз то изабраним длодовима, и умножавајући их у дубокој старости,
поставши наследницима блаженог и непорочног живота.

ПРАВИЛА СВЕТОГ ЈОВАНА ПОСНИКА
1. правило: Онај који се без икакве присиле неразумно одрекао Христа, може се
по 73. правилу (светог) Василија Великог, удостојити светог причешћа само када је
близу смрти, и нико га не може ослободити те епитимије, нити се ико сме усудити да му
укаже некакво снисхођење. (Свети) Григорије Ниски, изложивши све по реду што се
тиче отпадника од вере, подвргава истој казни и оне који без било какве принуде
прелазе из вере у заблуду, одређујући да трајање казне треба да се мери
према трајању (начину) живота дотичног починиоца. Оне који су то учинили јер су на то
били присиљени од стране других, њима се треба судити као по казни за блуд, тј. на
девет година. Овако исто дели апостате и Анкирски сабор, свештеномученик Петар
Александријски као и (свети) Василије Велики у свом 81. правилу. Али данас Црква,
углавном, следи оно шта је о овоме установио и одредио свети Методије, патријарх
Константинопољски, и према томе се уопште поступа са онима који се на овај или
онај начин затекну у преступу. Према тој одредби светог Методија, ако је неко још као
дете био ухваћен од нечастиваца, те је из страха или из незнања или из непоимања
вере био принуђен да се одрекне Христа, а касније, када је одрастао, опет се обратио
хришћанском животу, те са покајањем ступи у Цркву, тај нека слуша сваки дан до
седмога дана четири установљене молитве које проузноси свештеник, и у осми дан
нека се омије; затим нека скине своју одећу, и нека опаше лентион и нека тада буде
помазан светим миром исто онако као и они који се тек крсте, и нека после тога буде
удостојен светог причешћа. Затим, опет следећих осам дана, нека непрестано буде у
храму на светим богослужењима, исто као и онај који се тек крстио. Овакве милости
нека се удостоји и онај који је био ухваћен од нечастиваца као пунолетан, а који је
због мучења био принуђен да се одрекне своје вере. Разлика је у томе што ће ови
најпре морати да посте два пута по четрдесет дана, уздржавајући се од меса,сира и
јаја, и сваке седмице по три дана од вина и уља, и за то време нека се моли и нека
чини метаније колико год може више. Онда, када се наврши два пута по четрдесет
дана, нека за седам дана сваки дан слушамолитве умилостивљења, а осмог дана, као
и они малопре споменути, нека се омије и нека буде помазан, те удостојен причешћа,
а затим још осам дана да буде на свим богослужењима. За оне који су се без
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неизрецивом човекољубљу Божијем, и такве треба милостиво лечити: такви нека посте
две године, уздржавајући се меса, сира и јаја, те сваке седмице по три дана од вина и
уља, чинећи свакога дана сто или двестотине метанија, колико је у њиховој моћи. Када
протекну две године, такви нека седам дана слушају молитве умилостивљења, а затим и
све остало што је већ споменуто.
2. правило: Све оне који се баве гатањем и врачањем, (свети) Василије (Велики) у
своме 65. правилу подвргава казни убица, која траје двадесет година. Исто тако, оне који
верују врачарима (72. правило) или имају склоност ка њиховом назови учењу, (свети)
Григорије Ниски у свом 2. (3.) правилу, према његовој подели греха, заповеда да се
подвргну казни као одступници од вере. За оне који се по својој малодушности или
услед нечије принуде обраћају врачарима, заповеда да се подвргну казни која је
прописана за прељубнике. 61. правило Шестог Васељенског сабора осуђује ове последње
на шестогодишњу казну, а 24. правило Анкирског сабора налаже за ове епитимију у
трајању од пет година. Потребно је упознати се и са 36. правилом Лаодикијског сабора,
у коме се подробно излаже разлика по овом питању. Јован Посник за оне који се
баве гатањем и врачањем, покајање је скратио на три године, ако се покаже да они
усрдно посте сваког дана, и довољно им је да узимају храну само после деветог часа
у малим количинама, и при томе свакога дана чине 250 метанија, побожно додирујући
челом земљу. Овој истој казни подвргава и оне жене које праве амајлије и које се баве
врачањем.
3. правило: То што ми скраћујемо време кајања онима који правилно расуђују, не би
требало да буде без основе; јер, пошто ни код (светог) Василија (Великог), ни код Отаца
наших који су писали пре њега, није прописан за грешнике никакав пост, нити бдење,
нити број метанија, него само удаљавање од причешћа, нама се учинило да за оне који се
искрено кају и спремни су да савладају своје тело строгим односом према себи, за такве,
наравно, према врсти и количини њихове уздржаности, потребно је примерити и скратити

време кајања. На пример: ако се неко заветује да неће пити вина у одређене дане, тада
пристајемо да се таквоме смањи епитимија која је прописана од стране Отаца за његов
преступ. Исто тако, ако се неко заветује да ће се у одређено време уздржавати од меса,
ми пристајемо да му се епитимија скрати за још једну годину, или ако ћe се неко
уздржавати од једења сира и јаја, или од једења рибе и коришћења уља, ми
пристајемо да се за уздржавање од сваке ствари смањи по једна година. На исти начин
треба поступати и када се неко помоћу метанија стара да умилостиви Бога. Још више
ћемо скратити казну када видимо да се дотични, после греха, одаје побожном и
усамљеном животу.
4. правило: Утисак нечисте помисли на срце не може подлећи епитимији, ако грех није
учињен.
5. правило: Нечиста помисао (која и срце дели) бива очишћена са 12 метанија.
6. правило: За борбу са страстима, човек може заслужити или награду или казну.
7. правило: Ко подлегне нечистим мислима, тиме је себи проузроковао казну и ње је
заслужан.
8. правило: Ко се у сну оскрнави ноћним истицањем семена (полуцијом), лишава се
причешћа на један дан, и сматраће се очишћеним ако прочита педесети псалам и
учини 49 метанија.
9. правило: Ко се у будном стању оскрнави полуцијом (екризисом), треба да буде
удаљен од светог лричешћа до седмога дана, и сваки дан мора читати педесети псалам и
чинити 49 метанија.
10. правило: Ко онанише или мастурбира, подвргава се епитимији за четрдесет
дана које ће провести у сухојеђу, чинећи сваки дан и по 100 метанија.
11. правило: Када два мушкарца или када две жене међусобно учине онанију или
мастурбацију, пошто су тиме учинили двоструку гадост, подвргавају се поменутој
епитимији од осамдесет дана.
12. правило: Ако је неки клирик пао у страст онаније пре рукоположења за
свештеника, па се плаши да због тога неће бити примљен у свештенство, нека слободно
буде примљен али претходно мора да издржи потребну епитимију. Ако после примања
свештеничког чина падне у страст онаније, нека му се на годину дана обустави
свештеничка служба, и када издржи прописану епитимију, нека се опет прими у
свештенство. А ако и након што призна свој грех, падне у исти грех по други или по
трећи пут, он тада мора бити лишен свештеничког чина и стављен међу чтеце.
13. правило: Епитимији која је прописана за онанију подвргава се и она жена која се
љуби са мушкарцем и долази у додир са њим, мада и не буде оскрнављена.
14. правило: Блудници се лишавају причешћа на девет година по 4. правилу (светог)
Григорија Ниског, а на седам година по 59. правилу (светог) Василија Великог.
15. правило: 21. правило (светог) Василија Великог прописује да онај који има жену и
учини блуд, да такав заслужује казну која је већа него ли за онога који нема жену а
подлегне истој страсти.
16. правило: 60. правило (светог) Василија Великог подвргава монахе, као и посвећене
жене које учине блуд, епитимији прељубе јер су они тиме прекинули духовну везу са
својим жеником Христом. 44. правило Трулског сабора заповеда да буде ништа више
него као лаик кажњен онај монах који учини блуд. Ми сматрамо да свако ко учини блуд,
не може бити причешћен две године, ако само буде хтео задовољити да свакога дана
после деветог часа једе сухојеђе и буде чинио по 250 метанија. Не буде ли пристао на
то, нека се изврши на све време епитимија коју су Оци прописали.
17. правило: Оскрнављења која бивају због насиља злих људи или rocподара, Оци су
одредили да не подлежу осуди, а посебно је то одредио (свети) Василије (Велики) у
свом 49. правилу.
18. правило: За клирике који учине блуд, 32. правило (светог) Василија Великог
наређује да буду свргнути али не и одлучени од заједнице.
19. правило: За другобрачне (свети) Василије Велики у свом 4. правилу каже да су неки
одредили једну годину епитимије а други две године. Трећебрачне одлучују од
причешћа на три или четири године, а из обичаја, каже, ми смо узели да се
трећебрачни одлучују на пет година, али да се њихов брак не раскида уколико немају
деце из претходних бракова.
20. правило: 4. правило (светог) Григорија Ниског лишава прељубника на осамнаест
година без причешћа, а 58. правило (светог) Василија Великог допушта прељубнику да
се причести после петнаест година. 20.правило Анкирског сабора наводи да се епитимија
завршава после седам година, а ми сматрамо да прељубник може бити удостојен
причешћа после три године, ако свакога дана после деветог часа једе на сухојеђи
и буде чинио 250метанија. Ако не пристане на ово, тада мора чекати док не прође оно
време које су установили Оци у својим правилима.
21. правило: У свештенство не може ступити онај чија је жена затечена у прељуби, како
то напомиње 8. правило Неокесаријског сабора. Заповеда се и то, да он мора или
отпустити жену која је затечена у прељуби после рукоположења свог мужа или се он
сам мора одрећи свештенства.

22. правило: 98. правило Трулског сабора осуђује као прељубника свакога који хоће да
за закониту жену узме девојку која је обручена за другог човека.
23. правило: Ако православни хршпћанин узме жену која је јеретик или се деси обрнута
ситуација, 72. правило Трулског сабора наређује да се такав брак раскине јер је
неправилан. Ако поменути православни хришћанин жели да остане у таквом браку, он
мора бити одлучен од причешћа.
24. правило: Између оних који своју крв оскрнаве, по (светом) Василију Великом,
лишавају се причешћа на 15 година.[135] А ми наређујемо да се такав може удостојити
причешћа после три године, ако сво то време буде у посту, и тек увече се задовољио
сухојеђем, и ако свакога дана буде чинио по 500 метанија.
25. правило: Онај који учини блуд са снајом, по (светом) Василију Великом мора
бити лишен причешћа на 11 година. Ми кажемо да такав буде лишен причешћа на само
две године, ако се сваки дан буде задовољио сухојеђем после деветог часа и свакога
дана буде чинио по 300 метанија. Ако не жели да се придржава ове наредбе, нека
се испуни оно шта је установљено од стране Отаца по овоме питању.
26. правило: Истим епитимијама подлеже и онај који као ожењен, а заведен страшћу,
ступи у полне односе са сестром своје жеие. Сходно закону који каже да што је у
почетку утврђено, мора остати постојаним, ма шта се догодило. Али, свети и
божанствени Сабор сада наређује да онај који учиви такав-грех, да такав мора остати
без причешћа шест година, и да се мора подвргнути следећем правилу: првих
шест месеци у потпуности се мора уздржавати од мрсног јела, непрекидно
долазећи пред храм, осим ако у томе није спречен због неке болести или
неизбежном потребом, и ту, пред улазом у храм, молити се у сузама Богу да им
опрости грех. За то време не могу добијати антидор, нити пити освештану воду (ако је
то у току Богојављења), него само могу јести обичан хлеб, и то побожно, у част Пресвете
Тројице и као залог Божијег човекољубља. Такође не могу да целивају свете иконе,
него само њихово подножје и то у потпуно побожном страху. И за свих шест година
морају чинити 100 метанија свакога дана, осим суботе и недеље; сваке среде и петка
морају се придржавати сухојеђа, без рибе, вина и уља. Две године (након првих шест
месеци) могу стајати у храму, али иза оних који певају и само нека слушају божанствене
химне. Остале три и по године могу стајати у цркви заједно са вернима и са њима се
молити. Када се наврши шеста година, тек тада се могу удостојити причешћа. Поред свега
наведеног, они морају давати милостињу колико год више да могу, нарочито у поменуте
посне дане. Посебно требају раздавати сиротињи све оно што им је дозвољено да једу
пре него што ће подлећи казни, и молити сиротињу да се они моле за њих. Такође, сваке
седмице, ако им је могуће, нека шаљу у цркву за једну литургију, и уздржавати се од
лажи и заклетве које често воде за собом да се погази заклетва. Ако случајно падну у
тешку болест, нека тада буду удостојени причешћа; ако оздраве, нека опет буду у оном
стању кајања на коме су били пре причешћа које им је било дато ради нужде, и нека
колико скрушеним срцем, толико и сузама, настоје што више да сперу тешки грех са своје
душе.
27. правило: Иста ова казна важи и за врачаре, прељубнике, човекоубице и за
све оне који падну у тешке преступе. Али, према усрдности и спремности на покајање,
иста казна се може и скратити али и повећати.
28. правило: 2. правило светог Дионисија, затим, 7. правило Тимотеја, напомиње да
жене које су у менструационом циклусу, не могу се дотицати ничега што је свето.
Ово прописује и древни закон. Такође, забрањује им се и да се састају са својим
мужевима јер од тога бива да постаје болешљиво и слабо оно шта се сеје [136] те је
због тога Мојсије каменовао оца онога богаља јер тај отац, због неуздржаности
своје жене, није сачекао да се она сасвим очисти. Заповедамо: да буде на
четрдесет дана без причешћа свака она жена која за време менструационог циклуса
пренебрегне одлуке закона и приступи светим Тајнама.
29. правило: Онај који учини нечистоту са другим мушкарцем, тај по 4. правилу (светог)
Григорија Ниског, бива лишен причешћа на 18 година. Ми смо установили да се такав
лишава причешћа на три године, које ће провести у молитви, а увече ће се
задовољити сухојеђем, и свакога дана нека чини 200 метанија. Ако не буде марљив у
овоме нека издржи 15 година казне.
30. правило: Онај ко је још као дете био оскрнављен од некога, тај не може да
ступи у свештенство јер мада као малодобан није згрешио, његово је тело ипак
обешчашћено (оскрнављено) и више није прикладно засвештену службу. Ако ли му је
као детету учињена нечистота у бедра, не може му се након одслужене епитимије
забранити да ступи у свештенство.
31. правило: По древном закону, онај ко је убио човека морао је бити кажњен
смрћу. (Свети) Василије (Велики) у свом 56. правилу таквога човека лишава причешћа
на 20 година, ако је реч о намерном убиству, или на 10година ако је реч о ненамерном
убиству. Ми лишавамо причешћа на пет година у случају намерног, а на три године у
случају ненамерног убиства, и то ако онај који је убио, буде свакодневно постио до
вечери и увече се придржавао сухојеђа, те свакога дана буде чинио по 300 метанија.

Ако се овога не придржава, нека се испуни оно шта су Оци наредили. 22. правило
Анкирског сабора каже да једна пређашња наредба прописује да они који су учинили
ненамерно убиство, требају бити удаљени од причешћа 7 година, а по другој наредби 5 година.
32. правило: (Свети)
Василије
Велики
својим 13. правилом
лишава
причешћа
на 3 године оне који су убијали у рату, а 55. правилом оне који устају на разбојнике да
би одбили њихове нападе, док клирике подвргава свргнућу.
33. правило: За оне жене које на неки качин убијају заметак (плод) у својој
утроби, и које другима дају или саме узимају неке препарате са циљем да отрују плод у
себи, (свети) Василије у 2. и 8. правилу каже да такве подлежу казни за убиство. Ми
установљујемо да се такве жене имају подвргнути највише петогодишњој епитимији
или трогодишњој казни.
34. правило: Жена која је ненамерно побацила, потпада епитимији на годину дана.
35. правило: Жена која заспи на свом детету, и при томе га угуши, може бити
удостојена причешћа тек након три године, с тим да се у том периоду у одређене
дане уздржава од једења сира и нека усрдно чини сва остала дела покајања. Ако се то
догодило због њене немарности или због сексуалне неуздржаности супружника, тада је
овде реч о намерном убиству. Ако се то десило без изричите кривице родитеља, ипак се
мора подвргнути епитимији јер се догодило због другог греха.
36. правило: Жена која је напустила своје новорођенче, и оно због тога умре, таква
жена одговара за казну која је иста као и за намерно убиство.
37. правило: Ако немаром родитеља дете умре као некрштено, такве родитеље
треба лиштити причешћа на три године. За то време морају бити у сухојеђу, метанијама
и плачу; такође морају да кроз што већу милостињу настоје да умилостиве Бога због
преступа који су учинили. Ако је детету тек седам дана и умре као некрштено,
родитељи се лишавају причешћа на 40 дана, и то време морају бити на сухојеђу и
свакога дана чинити по 40метанија.
38. правило: Монахиња која од других сазна за прељубу или скрнављење
детета, а то не пријави настојатељици, подвргава се истој епитимији као да је то зло и
сама учинила[137].
39. правило: Закон кажњава као убицу сваку жену која своје дете остави
пред уласком у цркву, без обзира на то да ли је дете неко нашао и усвојио га као своје.
40. правило: Разбојници се подвргавају осуди као човекоубице јер се они служе
убиством у своме злом делу.
41. правило: По 61. правилу (светог) Василија Великог, лупеж, ако сам призна свој
грех, бива одлучен на годину дана, а ако је у свом неделу био изобличен од некога
другог, онда на две године. Светог причешћа лишавамо на 40дана онога који се сам
покаје, а на 6 месеци онога који је изобличен због крађе. Прописано време требају да
проведу у сухојеђу и свакога дана да чине по 100 метанија.
42. правило: Ко је затечен у крађи заједничког добра, а што се сматра главном
крађом, такав човек не може ступити у свештенство. Ако је у овом злоделу затечен
свештеник, лишава се чина по 25. апостолском правилу.
43. правило: 66. правило (светог) Василија Великог наређује да се на 10 година одлуче
од причешћа они који раскопавају гробове и који их пљачкају. Ми такве остављамо без
причешћа једну годину, ако то време проведу у сухојеђу после деветог часа и ако
свакога дана чине по 200 метанија.
44. правило: За крађу светиње (свети) Григорије Ниски прописује казну која је мања
него за прељубу. Ми прописујемо казну на три године.
45. правило: 82. правило (светог) Василија Великог наређује да они који су били
присиљени да погазе заклетву, да такви морају бити лишени причешћа на три године, а
они који то учине без принуде, на десет година. Ми сматрамо да их треба лишити само
једну годину, ако се то време буду придржавали сухојеђа после деветог часа, и ако
свакога дана буду чинили по 250 метанија.
46. правило: Ни жену која је лаик, а ни монахињу не треба одлучивати од Цркве,
него само од причешћа, ма какав био њен грех. Правило каже да се овако поступа јер су
многе жене због стида касније починиле самоубиство.
47. правило: Ако нешто нечисто падне у бунар или у уље или у вино, и ако то неко
попије, тај нека се уздржава једења меса и сира три дана, и седам дана нека се не
причешћује,
48. правило: Ко после светог причешћа повраћа, ма како се и због чега се то
догодило, тај треба да буде лишен причешћа на 40 дана. Сваког дана у том временском
периоду треба да проузноси педесети псалам и да чини 40метанија; јер, и ако се зна да
се то није десило његовом кривицом, ипак мора да подлегне тој казни ради других
његових случајних грехова.
49. правило: Онај који учини блуд са својом маћехом, подвргава се епитимији на три
године и дужан је да пости сваки дан, и да се тек увече задовољи сухојеђем, као и да
свакога дана чини по 500 метанија.

50. правило: Ко учини блуд са мајком или са кћерком, подвргава се епитимији на
четири године, и сво то време мора бити задовољан са сухојеђем тек после деветог часа,
и нека свакога дана чини по 300 метанија.
51. правило: Ко ступа у хомосексуални однос са два брата, подвргава се епитимији као
у 50. правилу.
52. правило: Ко ступи у блуд са својим зетом, подвргава се епитимији на четири године,
и то време мора провести на сухојеђу после деветог часа, и нека чини свакодневно
по 200 метанија.
53. правило: Ко учини срамоту са својим братом, подвргава се епитимији на осам
година, и мора се задовољити сухојеђем после деветог часа, и свакодневно нека
чини 400 метанија.
54. правило: Ако старији брат сексуално злоставља млађег брата, тај се подвргава
епитимији на три године, и мора се задовољити сухојеђем тек после деветог часа, и нека
чини по 100 метанија дневно.
55. правило: Који само једном учини блуд са својом кћерком, подвргава се епитимији
на пет година; а ако се то више пута десило, тада на шест или седам година. Овде
такође нека важи правило о сухојеђу и нека чини по 500метанија свакога дана.
56. правило: Ко учини само једном блуд са својом мајком, подвргава се епитимији на
седам година; а ако се то дешавало више пута, тада на дванаест година. Правило о
сухојеђу и метанијама исто је као и у 55. правилу.
57. правило: Онај који само једном учини блуд са кумом, подвргава се епитимији на
осам година; а ако се то дешавало у више наврата, онда на десет година. Правило о
сухојеђу и метанијама је исто као и у 55. правилу.
58. правило: Ко учини блуд са мајком свог кумчета, подвргава се епитамији у трајању
од осам година. Правило о сухојеђу је као и у претходним правилима, а број метанија
које мора свакодневно чинити је 300.
59. правило: Ко више пута има полне односе са животињама, а има своју жену,
подвргава се епитимији од осам година. Ако нема жену, и то учини само једном, два или
највише три пута, подвргава се епитимији на тригодине. Правило о сухојеђу и
метанијама је као у 58. правилу. Иста ова казна нека важи и за жене.
60. правило: Ко учини блуд са братанцем, подвргава се епитимији на две године.
Правило о сухојеђу је као у претходним правилима, а број метанија које мора
свакодневно да чини је 500.
61. правило: Ко учини блуд са Јеврејком или са Муслиманком или са било којом из
јеретичких народа, тј. са римокатолкињом или Јерменком, подвргава се епитимији на
четири или пет година. Правило о сухојеђу је исто као и у претходним правилима, а
број метанија које мора да чини свакога дана је 200.
62. правило: Ако се жена свештеника или ђакона затекне у прељуби, она
подлеже епитимији од три године. Правило о сухојеђу је исто као и у претходним
правилима, а број метанија је 300. Ове жене се подвргавају тежој епитимији од осталих
жена јер оне бивају криве за духовну смрт својих мужева који због њиховог зла
могу бити лишени свештенства, као што га се и лишавају ако изразе жељу да и
даље желе да живе са таквом женом која је учинила ту гадост. Ако неко од њих жели
да
и
даље
остане
у
свештенству,
мора
се
развести
од
такве
жене,
сходно 8. правилу Неокесаријског сабора.
63. правило: Ако жена учини блуд са два брата, подвргава се епитимији од три године.
Правило о сухојеђу је исто као у претходним правилима, а број метанија које мора
свакодневно чинити је 200.
64. правило: Ако жена учини блуд са евнухом, подвргава се епитимији од три године.
Правило у сухојеђу је као у претходним правилима, а број свакодневних метанија је 300.
65. правило: Ко има неприродне полне односе са својом женом. подвргава се
епитимији од осам година. Правило о сухојеђу је исто, а број свакодневних метанија
је 200.

ПРАВИЛА НИКИФОРА ИСПОВЕДНИКА
1. правило: Ако се из незнања опере антиминис, он (антиминис) због те несмотрености
не губи освећење нити постаје нечист.
2. правило: Другобрачни се не венчава, него се он још треба казнити на две године да
не прима свете Тајне; трећебрачни се кажњава на пет година.
3. правило: Онај који из нужде, на кратко време, легне у црквеној припрати, не
подвргава се осуди. Али, ако дуго остане ту, биће отеран и подвргнут епитимији, а
цркве ћe своје тражити.
4. правило: Треба примати побожне прилоге који се дају за добро оних који умиру без
завештања, а нарочито ако су дотични и за живота намеравали да се тако поступи.
5. правило; Кад празник Благовести буде у Велики Четвртак или Велики Петак,
нећемо погрешити ако тога дана будемо јели рибу и вино.

6. правило: Ко је молитвом постављен за игумана, а свештеник је, може у свом
манастиру произвести чтеца и ипођакона.
7. правило: Ко је у разузданом животу провео 20 или више година, па затим покаже да
чини добра дела, таквог ипак не треба рукополагати јер шта треба да буде посвећено,
нека буде неоскрнављено.
8. правило: Деца која су рођена од стране наложница или другобрачних или
трећебрачних, тек ако покажу да живе животом достојним свештенства, могу бити
рукоположена.
9. правило: Болесника који је на самрти, треба га причешћивати чак и после јела.
10. правило: Недељом, као и током читаве Педесетнице, не чине се обичне
метаније, него се могу преклонити колена само приликом целивања светих икона.
11. правило: Нико неће згрешити ако принесе Жртвенику једну просфору за три човека,
или упали само једну свећу.
12. правило: Свети Путир не треба благосиљати када се проузноси молитва
предложења.
13. правило: Свештеник не може служити литургију без топле воде, осим у некој
изузетној околности и ако се баш никако не може наћи топла вода.
14. правило: Монаха који је напустио монашки чин, па се опет вратио у монаштво,
треба поново оденути у монашку расу али без установљених молитви.
15. правило: Монахиње не могу да улазе у свети олтар, да тамо пале свеће и кандила
или да одржавају чистоћу у олтару.
16. правило: Монаси не треба да се у Велики Петак баве земљорадњом и да под тим
изговором једу храну зготовљену на уљу и да пију вино јер то је показатељ да желе
угађати стомаку.
17. правило: Монаху је допуштено да се може уклонити из манастира из три разлога:
ако је игуман јеретик, ако је женама слободан улазак у манастир и ако деца лаика уче
у манастиру.
18. правило: Јер није умесно да се кроз њих разноси по свету оно шта се ради у
манастиру.
19. правило: Монаси који су под епитимијом могу јести заједно са осталима, а такође се
и молити али да примају благословени хлеб или катакласон, могу само након што се
исповеде.
20. правило: Монаси који бораве у манастиру за време поста који је посвећен
светим апостолима и у време поста светог Филипа[138], а такође средом и петком, могу
јести само једном, и то увече; а они који су на раду, они могу ручати после шестог часа, а
увече могу вечерати.
21. правило: Монахиња коју варвари или зли људи оскрнаве, а њен пређашњи
живот је био уредан, подвргава се епитимији од 40 дана. Ако је њен живот био лош,
нека јој се одреди епитимија која је прописана запрељубу!
22. правило: Онај који ступи у монаштво да би избегао војску или ради неког другог
лукавства, па касније, када прође опасност и више му не треба та превара, па остави
монаштво, такав се подвргава епитимији од три пута по четрдесет дана, и тек онда
може приступити светом причешћу јер је на тај начин извргао руглу монашки чин.
23. правило: Монахиње се не смеју причешћивати од стране младог јеромонаха, када он
служи и раздаје свете Тајне.
24. правило: Игуман не треба да скида кукуљ са ученика и да га тера.
25. правило: Ко је оставио свети чин (монашки), и не враћа се на прави пут, таквога
више не треба пуштати под кров, него је боље напустити га.
26. правило: Ко је болестан и жели да прими свето крштење или монаштво, то му треба
одмах дати и не спречавати му благодат.
27. правило: Јеромонах не може служити без мантије.
28. правило: Духовник који прима исповест, мора забранити причешће онима који
исповедају тајне грехе, али нека им не забрањује да долазе у цркву, нити да јавно
износе оно шта су сазнали о њима; потребно је да такве људе на благ начин упућују
на покајање и на молитву, и нека им одређује епитимију која је сразмерна ономе шта
су учинили.
29. правило: Прељубници и они који су имали полне односе са животињама,
човекоубице и слични, ако се по својој сопственој вољи исповеде и кажу грех који
другима није познат, они требају да буду удаљени од лричешћа и подвргнути епитимији;
а када долазе у цркву, могу стајати на богослужењу само до молитве за оглашене; ако ли
су њихови греси јавни, тада већ морају по црквеном пропису испунити епитимију.
30. правило: Са лаиком који добровољно исповеда грехе, духовник треба да поступа са
пуно разборитости.
31. правило: Са дозволом епископа, и свештеник може да изврши ставропигију.
32. правило: Онима који каматаре не треба давати причешће, нити јести заједно са
таквима када остају непомични у своме безакоњу.

33. правило: Монаси морају постити у среду и петак Сирне седмице, а после отпуста
Пређеосвећене литургије нека једу сир, ма где се налазили, и тако да се поништи учење
Јаковљево и јерес тетратида.
34. правило: Ко има суложницу и неће да је отпусти, нити тражи благослов
свештеника да је може задржати, од таквога не треба примати оно шта приноси цркви,
чије божанствене законе вређа својим неупутним делима.
35. правило: Ако неки монах напусти свети чин и буде јео меса и жену себи узме, па
неће да се врати (у манастир), таквог треба подвргнути анатеми, те га на силу опет
обући у монашко одело и затворити га у манастир.
36. правило: Ко је једном учинио блуд, тај не може бити рукоположен без обзира на то
што је напустио ту страст, јер (свети) Василије (Велики) каже да такав човек, и ако буде
васкрсавао мртве, ипак не сме бити свештеник.
37. правило: Кад апостол каже да са онима који су названи блудницима, да са таквима
не треба јести (погл. 1. Кор. 5, 11), свакако да он тиме не разуме онога кога је то лице
видело да чини блуд, него онога који је тако назван, тј. који је као такав свима познат.
Јер, греси који се безазорно чине, подлежу много тежој казни.
38. правило: Кад жена роди, и детету запрети опасност после три или пет дана,
нека се то дете одмах крсти; друга жена, која је чиста и крштена, нека га доји. Мајка
детета нека не улази у собу у којој је дете, и нека га не додирује док не
прође 40 дана, и док се сасвим не очисти и од свештеника не прими молитву.
39. правило: Без потребе и силе не треба путовати недељом.
40 правило: Не треба признавати Павлово Откривење (Апокалипсис), нити друге
књиге под насловима: „Бронтологија", „Селинодрологија" „Каландалогија", јер је све то
нечисто.
41. правило: Не треба признавати Јездрин и Зосимов Апокалипсис, затим два списа
мучеништва светог Георгија и светих мученика Кирика и Јулите, нити Маркову књигу и
књигу Дијадоха јер је све то осуђено и одбачено.
42. правило: Не треба радити кроз Светлу седмицу, нити у суботу Отпусне седмице
певати „Непорочне" (Пс. 119.), нити светковати четвртак.
43. правило: Који туче свог оца и намерно ra убије, мора подлећи казни убице
на 35 година.
44. правило: У нужди може крстити и обичан монах, исто као што то може и ђакон.
45. правило: Када у неком месту нема свештеника, треба некрштену децу да крсти ко
год да се нађе у том месту. Ако их крсти отац или ма који хришћанин, неће згрешити.
46. правило: У цркве које су основали јеретици, напомињемо да се може улазити само
по нужди, и то као што се улази у обичну кућу; и само када се крст постави на средину,
ту се може певати. Али у олтар се не сме улазити, нити кадити, нити се молити, нити
палити свеће или кандила.
47. правило: Не треба се причешћивати од свештеника који не пости среду и
петак, без обзира што се он показује као да је православан јер је у нечему бити
благочестив, а у нечему се опет скрнавити, то није свето.
48. правило: Монаси који су на раду током свете Четрдесетнице, могу у девети час
појести мало хлеба, а увече нека вечерају.
49. правило: Догоди ли се случај да су у дотичном месту пали у свргнуће и свештеник и
ђакон и чтец; а нађе се ту обичан монах, тада нека он благосиља трпезу.

ПРАВИЛА НИКОЛЕ ЦАРИГРАДСКОГ
1. правило: Питање - Може ли монах ући у свети олтар, када ово забрањује 33. правило
Трулског сабора, које не допушта никаквом монаху који није произведен (за чтеца) да
пева или чита са амвона; а исто и 15. и 21. правило Лаодикијског сабора и 14. правило
другог Никејског сабора?
Одговор - Забрањено је монаху који није произведен, да са амвона врши службу чтеца;
али ради поштовања монашког чина, не мислим да треба бранити монаху који је
слободан од сваког преступа, да улази у олтар ради паљења свећа и кандила.
2. правило: Питање - Да ли се суботом не сме клечати, као што се то не сме недељом и
током Педесетнице?
Одговор - Ово није забрањено правилом, али многи не клече због тога што се суботом
не пости.
3. правило: Питање - треба ли чувати пост месеца августа?
Одговор - Пре се у то време постило, али је тај пост пренесен због тога да не падне у
време незнабожачких постова који су бивали у те дане. У осталом, и сада многи посте
овај пост.
4. правило: Питање - Да ли светим Тајнама треба причестити бесомученога, када свети
Тимотеј на постављено питање одговара другачије, свети апостол опет другачије, а они
после њих опет другачије?

Одговор - Ако некога мучи јетра па изгледа као бесомучен, томе не треба забрањивати
причешће; али, ако је заиста бесомучен, он никако не може бити удостојен причешћа
јер нема ничега заједничког светлост и тама.
5. правило: Питање - Да ли може свештеник да једе без обзира и како га је воља од
онога што се доноси у цркву, тј. просфоре и вино, и да ли може просфору да једе као
обичан хлеб? Шта да ради са тим приносима ако се њих у међувремену много накупило?
Одговор - Делови од принесене просфоре на Жртвенику морају се употребити (појести)
у цркви, а што од осталих просфора преостане, треба јести одељено од друге хране и
никако са млеком, сиром, јајима или рибом.
6. правило: Питање - Ако је неки монах, ма где он добио постриг, смућен услед нечега
што му душу вређа, и хоће да се удаљи из манастира, а старешина га због тога
подвргне казни, шта ће тај монах да учини: да остави без пажње оно што га смућује
или казну?
Одговор - Он треба да старешини каже о ономе шта га мучи, и ако му због тога прети
очевидна опасност, нека се уклони, а казну нека остави без пажње.
7. правило: Питање - Игуман при смрти остави другога на своје место, обавезавши га да
се неће уклонити али овај, видевши своју немоћ, уклони се. Шта треба да се чини
поводом поменуте обавезе?
Одговор - Обавеза је бесмислена и самим тим без икакве снаге; а онај који је њоме био
везан, биће разрешен када од код архијереја и исприча му све о себи.
8. правило: Питање - Свештеник који је ради неког преступа свргнут или је самовољно
напустио свештенство, и после је сам признао своју кривицу, да ли такав свештеник
може говорити: „Благословено Царство..." или „Христос, истинити Бог наш..." или
кадити кадионицом или се причешћивати у олтару?
Одговор - Не може јер се он већ сматра за лаика.
9. правило: Питање - Шта значи оно што свети Василије каже у малим епитимијама:
Нека буде удаљен од благослова према количини пада?
Одговор - Значи лишити некога оног благослова који се даје у цркви.
10. правило: Питање - Коме је забрањено свето причешће, да ли тај човек може јести
од просфоре која је принета на Жртвенику?
Одговор - У житију светог Теодора Сикеота видимо да је то таквима забрањено.
11. правило: Питање - Да ли треба дотичне подвргавати епитимијама по Посниковом
„Канонику"?
Одговор - Тај „Каноник" је својим великим снисхођењем многе погубио, те с тога, они
који знају шта је добро, нека се старају да се поправе.

На самом крају „КЊИГЕ ПРАВИЛА" (издање: Москва, 1893. година) које смо користили
као изворник приликом припреме ове књиге, наилазимо и на следећи текст:

„У СЛАВУ СВЕТЕ ЈЕДНОСУШНЕ, ЖИВОТВОРНЕ И НЕРАЗДЕЉИВЕ
ТРОЈИЦЕ - ОЦА И СИНА И СВЕТОГА ДУХА.
У ВРЕМЕ БЛАГОЧЕСТИВОГ САМОДРШЦА, ВЕЛИКОГ ГОСПОДАРА НАШЕГА,
ИМПЕРАТОРА ЦЕЛЕ РУСИЈЕ - АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, И ЊЕГОВЕ
СУПРУГЕ,
БЛАГОЧЕСТИВЕ
ГОСПОДАРИЦЕ,
ИПЕРАТОРКЕ
МАРИЈЕ
ТЕОДОРОВНЕ.
У ВРЕМЕ ЊИХОВИХ НАСЛЕДНИКА, БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДАРА,
ЦАРЕВИЋА И ВЕЛИКОГ КНЕЗА НИКОЛАЈА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНИХ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКИХ КНЕЖЕВА ГЕОРГИЈА И
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКОГ КНЕЗА ВЛАДИМИРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА, И ЊЕГОВЕ СУПРУГЕ, ГОСПОДАРИЦЕ, ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ
МАРИЈЕ ПАВЛОВНЕ.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНИХ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКИХ КНЕЗОВА КИРИЛА,
БОРИСА И АНДРЕЈА ВЛАДИМИРОВИЧА.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКОГ КНЕЗА АЛЕКСИЈА
АЛЕКСАНДРОВИЧА.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКОГ КНЕЗА СЕРГИЈА
АЛЕКСАНДРОВИЧА, И ЊЕГОВЕ СУПРУГЕ, БЛАГОВЕРНЕ ГОСПОДАРИЦЕ,
ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ ЈЕЛИСАВЕТЕ ТЕОДОРОВНЕ.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКОГ КНЕЗА ПАВЛА
АЛЕКСАНДРОВИЧА.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКОГ КНЕЗА ДИМИТРИЈА
ПАВЛОВИЧА.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНЕ ГОСПОДАРИЦЕ, ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ АЛЕКСАНДРЕ
ЈОСИФОВНЕ.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКОГ КНЕЗА КОНСТАНТИНА
КОНСТАНТИНОВИЧА, И ЊЕГОВЕ СУПРУГЕ, ГОСПОДАРИЦЕ, ВЕЛИКЕ
КНЕГИЊЕ ЈЕЛИСАВЕТЕ МАВРИКИЈЕВНЕ.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКОГ КНЕЗА ДИМИТРИЈА
КОНСТАНТИНОВИЧА.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНЕ ГОСПОДАРИЦЕ, ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ АЛЕКСАНДРЕ
ПЕТРОВНЕ.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКОГ КНЕЗА НИКОЛАЈА
НИКОЛАЈЕВИЧА.
У
ВРЕМЕ
БЛАГОВЕРНОГ
ГОСПОДАРА,
ВЕЛИКОГ
КНЕЗА
ПЕТРА НИКОЛАЈЕВИЧА, И ЊЕГОВЕ СУПРУГЕ, БЛАГОВЕРНЕ ГОСПОДАРИЦЕ,
ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ НИКОЛАЈЕВНЕ.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДАРА, ВЕЛИКОГ КНЕЗА МИХАИЛА
НИКОЛАЈЕВИЧА.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНИХ ВЕЛИКИХ КНЕЖЕВА: НИКОЛАЈА, МИХАИЛА,
ГЕОРГИЈА, АЛЕКСАНДРА, СЕРГИЈА И АЛЕКСИЈА МИХАИЛОВИЧА.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНИХ ГОСПОДАРИЦА, ВЕЛИКИХ КНЕГИЊА: КСЕНИЈЕ И
ОЛГЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНЕ ГОСПОДАРИЦЕ, ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ ЈЕЛЕНЕ
ВЛАДИМИРОВНЕ.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНЕ ГОСПОДАРИЦЕ, ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ МАРИЈЕ
ПАВЛОВНЕ.
У ВРЕМЕ БЛАГОВЕРНЕ ГОСПОДАРИЦЕ, ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ МАРИЈЕ
АЛЕКСАНДРОВНЕ, И ЊЕНОГ СУПРУГА.
У ВРЕМЕ ГРЧКЕ КРАЉИЦЕ, ОЛГЕ КОНСТАНТИНОВНЕ, И ЊЕНОГ СУПРУГА.
У ВРЕМЕ ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ ВЕРЕ КОНСТАНТИНОВНЕ.
У ВРЕМЕ ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ АНАСТАСИЈЕ МИХАЈЛОВНЕ, И ЊЕНОГ
СУПРУГА.

У ВРЕМЕ ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ ЈЕКАТЕРИНЕ МИХАЈЛОВНЕ.
СА БЛАГОСЛОВОМ НАЈСВЕТИЈЕГ ПРАВИТЕЉСТВУЈУЋЕГ СИНОДА,
ОДШТАМПАНА ЈЕ ОВА КЊИГА: „КЊИГА ПРАВИЛА СВЕТИХ АПОСТОЛА,
СВЕТИХ ВАСЕЉЕНСКИХ И ПОМЕСНИХ САБОРА, И СВЕТИХ ОТАЦА", У
ПРЕВОДУ СА ГРЧКОГ НА СЛОВЕНОРУСКИ ЈЕЗИК, У ЦАРСКО-ПРЕСТОНОМ
ГРАДУ МОСКВИ, У СИНОДАЛНОЈ ШТАМПАРИЈИ, КАО ОБНОВЉЕНО
ИЗДАЊЕ, 7402. ГОДИНЕ ОД СТВАРАЊА СВЕТА, А 1893. ГОДИНЕ ОД
ОВАПЛОЋЕЊА БОГА ЛОГОСА, 7. ИНДИКТА, МЕСЕЦА СЕПТЕМБРА.

[1]

318 светих Отаца Првог Васељенског сабора одржаног у Никеји
150 светих Отаца Другог Васељенског сабора одржаног у Константинопољу
[3]
630 светих Отаца Четвртог Васељенског сабора одржаног у Халкидону
[4]
170 светих Отаца Шестог Васељенског сабора одржаног у Константинопољу.
[5]
Из Ороса Седмог Васељенског сабора одржаног у Никеји, где је било 367 светих
Отаца.
[6]
Изгон (отеривање) жене особама у свештеном чину забрањује се због тога, како
тумачи Зонара, да се не би дало повода хуљењу на супружништво (брак). У осталом,
уздржање епископа од брака јесте древно предање. О томе казује и 12. правило Шестог
Васељенског сабора које се бави тим питањем, иницирно од дешавања у неким
афричким црквама
[7]
Ово апостолско правило тиче се оних који су у такав брак ступили још као
незнабошци, остајући у тој незаконитој вези и након крштења. Они који
након крштења више нису остајали у таквом браку, по 5. правилу светог
Теофила Александријског, могли су бити уврштени међу клирике јер је грех
незнабожачког живота омивен светим крштењем.
[8]
У неким рукописима: „Као што је Петар учинио са Симоном".
[9]
Касније, из одређених разлога, назначено је друго време за саборе. Погл. 5. правило
Првог Васељенског сабора и 8. правило Шестог Васељенског сабора.
[10]
Ово апостолско правило односи се на јеретике из апостолског времена који
су атаковали ва основне догмате о Богу Оцу, о Сину и о Духу Светоме. Такође и
на тадашње јеретике који су погрешно учили о оваплоћењу Бога Логоса. О јерети-цима
из других времена казују, на пример, следећа правила: 19. правило Првог Васељенског
сабора, 7. и 8. правило
Лаодикијског
сабора, 95. правило
Шестог
Васељенског
сабора, 47. правило светог Василија Великог итд.
[11]
Степен разрешења поста недељом и суботом, одређен је црквеним Уставом
и обично се састоји у томе да се разрешује вино, уље и узимање хране након
литургије, без продужења неједења 3/4 дана.
[2]

[12]

Што се тиче поменутих списа светог Климента, о томе се подробније говори у 2.
правилу Шестог Васељенског сабора.
На књиге из старозаветног и новозаветног канона указују и 60. правило Лаодикијског
сабора, 43. правило Картагинског сабора, Празнична посланица светог Атанасија
Великог, као и поједина правила светог Григорија Богослова и светог Амфилохија.
[13]
У „Зборнику црквених канона" Јована Схоластика, као додатак 85. правилу имамо
следећи текст:
„И ово су вам, о епископи, наше наредбе о правилима. Ако их будете држали, бићете
спасени и имаћете мир. Ако ли их не будете држали, бићете кажњени као што треба због
непослушности, и биће непрестани немир међу вама. Сам Бог, Који је вечан, и Творац
свега, сјединиће нас везом мира у Духу Светоме; одржаће нас чврсте у сваком добром
делу и слободне од сваке расправе и преступа; и дароваће нам живот вечни,
посредовањем љубљеног Сина Свог, Исуса Христа и Спаситеља нашег (и заступништвом
Пречисте Дјеве Марије и свих светих). Амин."
[14]
Погл. 21. апостолско правило.
[15]
Погл. 80. апостолско правило.
[16]
Циљ овог правила је очувати свештена лица од подозрења и оговарања да живе
према правилима која су супротна хришћанском начину живота.
[17]
Погл. 32. апостолско правило.
[18]
У Јерусалиму.
[19]
Катари или „чисти" је назив за јеретике који су били следбеници Новата,
свештеника цркве у Риму који је ширио учење да они који су пали током
гоњења, као ни оне који ступају у други брак, не могу бити примљени у црквену
заједницу без обзира што се кају.
[20]
Погл. 25. апостолско правило.
[21]
Погл. 15. апостолско правило.

[22]

Овде се има у виду свитак западних епископа који је садржао одлуке сабора
одржаног у Сардинији којима се признаје и потврђује никејски Символ вере.
[23]

Пред овим сабором је читан никејски Символ вере и потврђено је све оно шта је
у том Симболу изложено. Такође је разматрано и о ономе шта је изложио филаделфијски
свештеник Харисеј.
[24]
Екдик или заступник - имао је дужност да пред властима и судом, у вези
са црквеним делима, заступа сиротињу и оне који трпе неправду.
Парамонар (данашњи назив: пономар) - имао је дужност да чува ред на црквеним
сабрањима.
/О овим и другим дужностима подробније: епископ Никодим (Милаш) Достојанства у
православној Цркви, Шибеник, 2001. - прим. приређивача/.
[25]
Погл. 40. апостолско правило.
[26]

Подробније о дужности екдика погл у делу еп. Никодима (Милаша), Достојанства у
православној Цркви, Шибеник, 2001. година - прим. приређивача
[27]
О дужностима економа, подробније у поменутом делу еп. Никодима (Милаша) -прим.
приређивача
[28]
29. правило Четвртог Васељенског сабора у Књизи правила не садржи следећи део:
Анатолије, најпобожнији архиепископ Константинопоља, рече: Они, за које се каже да су
од епископског достојанства низведени у ред свештеника, ако су били осуђени због
каквих оправданих разлога, по закону не могу бити достојни ни части свештеника
(презвитера); али, ако су низведени на нижи чин без неког оправданог разлога, и нису
затечени у никаквој кривици, правично је да опет добију достојанство и службу
епископа, тако да смо овај део навели из дела еп. Никодима (Милаша) - прим.
приређивача.
[29]
Свети Оци Петог Васељенског сабора у Константинопољу превасходно се баве
потврдом онога што је одлучено на Четвртом Васељенском сабору у Халкидону, тако да
не доносе посебна правила. То се може закључити из 2.правила Шестог Васељенског
сабора, у коме, при напоменама на правила осталих светих Сабора, нигде се не казује о правилима
Петог Васељенског сабора.
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]

[47]

17. апостолско правило.
18. апостолско правило.
Овде се мисли на 3. правило Првог Васељенског сабора.
26. апостолско правило.
Тј. дужност свештеника важнија је од дужности великог економа или екдика.
19. правило Четвртог Васељенског сабора.
Под изразом предстојатељ у овом правилу се мисли на епископе.
17. правило Четвртог Васељенског сабора.
9. правило Неокесаријског сабора.
Мисли се на свету Литургију.
48. правило Картагинског сабора.
5. апостолско правило.
18. правило Четвртог Васељенског сабора.
3. правило Другог Васељенског сабора.
28. правило Четвртог Васељенског сабора.
17. правило Четвртог Васељенског сабора.
Погл. 1.Тим.5,9.

24. правило Четвртог Васељенског сабора
64. апостолско правило.
[49]
Одступање од строгости овога правила, допуштена је епископу у одређеним
случајевима, управо 31. правилом истог caбopa.
[50]
Тако су називани древни врачари
[51]
Под именом календе, забрањује се празновање првога дана сваког месеца уз обреде
и весеља који основу имају у незнабоштву. Под изразом вота (бота) мисли се на остатке
празновања незнабожачког божанства по имену Пан. Под изразом врумалија
(брумалија) мисли се на празнике који су одржавани у част незнабожачког божанства по
имену Дионис или Вакх, чије је једно од имена и Вром или Брум.
[52]
Килистри су, према мишљењу Валсамона, били облик жреба посредством кога су
учитељи изабирали своје ученике.
[53]
30. апостолско правило.
[54]
Погл. 4. правило Првог Васељенског сабора.
[55]
Погл. 29. апостолско правило.
[48]

[56]

Погл. 38, апостолско правило.

[57]

Мисли се на услов да ако остану живи, да се тада мора испунити време покајања
које је прописано овим правилом.
[58]
Ова одлука помесног сабора иницирана је делом 26. апостолског правила. Шести
Васељенски сабор својим 6. правилом прекратио је поменути изузетак и потврдио је да се
у потпуности придржавамо поменутог апостолског правила.
[59]
Овај израз означава оне којима је забрањен улазак у храм и који се, због тога, моле
напољу и када је ветар, киша или лепо време.
[60]
Под изразом канонске посланице, црквена правила мисле на писма или грамате које
су епископи давали клирицима који су одлазили у другу епархију, тамошњим
епископима. То је чињено из предострожности да не би, на пример, неко од лаика био
примљен као клирик или они који су одлучени од црквеног сабрања да не би, по незнању
тамошњег клира, били причешћивани.
[61]
Ипервертеј је име месеца по сиромакедонском календару.
[62]

Добитак од 50% на камату.
7. правило Другог Васељенског сабора.
[64]
По Валсамоновом тумачењу, ово правило забрањује лаицима да узлазе на амвон и
да започињу појање.
[65]
По Валсамоновом тумачењу, ово правило указује на беспоредак који је био међу
неким (хришћанима) јер су у вечерњу уносили, мимо одређених молитви, и оне које су
сами састављали.
[66]
Осуђују се јеретици који се не моле Богу и Христу, него само анђелима, које су
сматрали творцима и управитељима света.
[67]
Ово правило се односи на крштење одраслих, које по древном обичају, бива у
Велику суботу. Ко на почетку Четрдесетнице, или у крајњој мери, у току прве две
седмице Четрдесетнице не изјави одлучну жељу да прими крштење, и не започне да се
припрема за њега, томе (по овом правилу) није допуштено да се крсти по окончању
Четрдесетнице, него му је потребно да сачека и да се види усрдност његове вере.
[68]
Тј. не служи се пуна литургија, него литургија Пређеосвећених Дарова, по 52.
правилу Шестог Васељенског сабора.
[69]
Периодевт - онај који обилази (надгледа). По степену јерархије реч је о свештенику
чија је дужност подобна онима који данас врше обавезе мисионара. Подробније и
прецизније о дужностима периодевта погледати у делу еп. Никодима (Милаша),
„Достојанства у Православној Цркви", Шибеник, 2001. година, стр. 46-55.- прим.
приређивача.
[70]
Шестим правилом Првог Васељенског сабора, по древном обичају, епископу Рима су
биле потчињене многе епископије на Западу, као што је епископима Александрије или
Антиохије било потчињено мноштво епископија са Југа и Истока. Сагласно са том
поделом, епископ Осија Кордобски, види да је епископ Рима дужан да се позабави
питањима која се појављују у Западним епископијама, и у том смислу треба разумети ово
правило Сардијског сабора, као и намеру да се не одступа од већ поменутог 6. правила
Првог Васељенског сабора.
[71]
У Књизи правила не наилазимо на помињање епископа Гауденција, као што о томе
нема спомена ни у тумачењу Валсамона, Зонаре и Аристина. Епископа Гауденција, као
онога ко је изрекао поменуто правило, спомиње еп. Никодим (Милаш) у свом
делу Правила Православне Цркве са тумачењима (2. књига, Нови Сад, 1896.). Епископ
Никодим (Милаш) такође наводи и име епископа Осије Кордобског и епископа Аеција на
почетку правила, наглашавајући тиме да су они ти који су на неки начин аутори
поменутих правила - прим. приређивача.
[63]

[72]

Погл. 7 и 9. правило овог сабора.
Пре доношења овог правила на сабору је прочитан Символ вере и правила донета на
Никејском сабору. Поврх тога је епископ Фаустин Пикенски (Пикински), изасланик
епископа Бонифација Римског, предочио свима њему поверено писмено излагање где су
сабору предложена правила о преносу судских дела епархијских епископа на епископа
Рима, и ка суседним епископима, која су у тим списима били наглашени као правила
Никејског Васељенског сабора, али који су заправо били 5. и 14. правило помесног
Сардикијског сабора. На то су Оци сабора у Картагини одговорили да они у својим
преписима правила Никејског сабора немају поменута правила, те да ради решавања
насталог питања, траже да се свима предоче рукописи са правилима Никејског сабора
које имају епископи Антиохије, Александрије и Константинопоља. Да би се избегла свака
сумња у неприхватање правила Никејског сабора, по предлогу епископа Аврелија
Картагинског, изречено је управо ово правило.
[73]

[74]
Речи: О проповедању Пресвете Тројице. Сав Сабор рече нису садржане у тексту
правила који је изложен у Књизи правила. Преузели смо их из поменутог дела еп.
Никодима (Милаша) - прим. приређивача.
[75]
Речи: Исто су тако... нису садржане правила који је изложен у Књизи правила, а
такође их нема ни у Правилима светих помесних сабора са тумачењима (на руском,
издање из 2000. године), где је упоредо изложен текст сваког правила на грчком и
црквенословенском језику - прим. приређивача.
[76]
Чување овог правила тиче се епископа у потпуности, а оно се само делом
тиче свештеника и ђакона (јер су они пре рукоположења већ ступили у брак). О овоме
подробније казују 12. и 13. правило Шестог Васељенског сабора.
У Књизи правила текст овог правила гласи: Нека се установи дa се морају уздржавати
од жена и чувати целомудреност, и епископ, и свештеник и ђакон, и сви који дотичу
светиње - прим. приређивача.
[77]
Епископ Никодим (Милаш) овако наводи текст 6. правила Картагинског сабора:
Епископ Фортунат рече: На пређашњим саборима сећамо се да је установљено да ни
свето миро, ни умилостивљење оних који се кају, ни посвећење девојака, ни места, ни
храмова, не могу обављати презвитери. А ако се неки затекне да то чини, шта треба у
погледу њега установити? Епископ Аврелије рече: Ваше је достојанство чуло предлог
брата и саслужитеља нашега Фортуната. Шта кажете о томе? Сви епископи рекоше, да
нити приправљање светог мира, нити посвећење девојака не могу обављати презвитери;
нити се може презвитеру допустити да на свеопштој литургији некога умилостивљује; и
ово је за све прихватљиво,- прим. приређивача.
[78]
Тј. из Африке у Италију и у Рим.
[79]
Ово
правило,
исто
као
и 4. правило
истог
сабора,
објашњава
и
допуњује 12. и 13. правило Шестог Васељенског сабора.
[80]
Тј. у Италију и Рим
[81]
Ово правило јесте помесно, али припада к општем црквеном законодавству зато јер
служи као сведочанство да већи сабор има право исправљати одредбе мањег сабора.
[82]
Део овога правила (где се говори о млеку и меду), исправља Шести Васељенски
сабор својим 57. правилом.
[83]
Да и литургија на Велики Четвртак, мада је касније од времена обеда, ипак мора
бити служена од стране оних који нишга нису јели тога дана, о томе се казује
у 58. правилу овога сабора, као и у 29. правилу Шестог Васељенског сабора.
[84]
Код епископа Никодима (Милаша) текст овога правила гласи: Епископ Онорат и
Урбан рекоше: „Поручено нам је још и ово: "Пошто су два суседна брата, епископи из
Нумидије, допустили себи поставити једнога архијереја, установите, да се епископи не
могу постављати другачије него од дванаесторице епископа". Епископ Аврелије рече:
„Нека се чува стара одредба, да се мање од три епископа, као што је установљено, не
може сматрати довољним за постављање епископа; јер у Триполису, на пример, и у
Арзуи, варварски су народи веома близу, и осим тога, као што знате, у Триполису има
свега пет епископа, и могуће је да су два међу њима често заузета неким неодложним
послом. При томе и тешко је, да ма колики био њихов број, могу се сви сакупити, а
црквеном напретку то не може бити препрека. Пак и у овој цркви, у којој се ваша
светлост изволела сакупити, често и готово сваке недеље ми имамо такве који се
постављају. Или зар ја могу сваки пут сабрати дванаест, или десет, или пак мањи број
епископа? Али двојицу од њих, који су ми у близини, ја лако могу позвати. Из свега овога
ето ваша љубав нека заједно самном види, да се ово (тj. да је потребно дванаест
епископа за постављање епископа) не може баш увек одржати" - прим. приређивача.
[85]
Код епископа Никодима (Милаша) ово правило гласи:
Да се из Картагинске цркве има обавештавати о дану Пасхе
Епископ Онорат и Урбан рекоше: „Пошто ми морамо споменути све што нам је речено,
поручујемо још и то, шта нам је напоменуто у погледу дана Пасхе, да нам, наиме, увек
(по обичају), мора из Картагинске цркве бити јављено о томе, и то довољно времена
раније". Епископ Аврелије рече: „Пошто се сећамо, да смо већ одавно усвојили, да се
сваке године морамо сабирати ради саветовања, то, ако је по вољи ваше светлости, када
будемо заједно сабрани, нека се тада проглашује о дану свете Пасхе посредством
дотичних заступника који се налазе на сабору". Епископи Онорат и Урбан рекоше: „Сада
молимо са овога збора, да се удостојите о томе кроз грамате известити наше епархије".
Епископ Аврелије рече: „Ово је неопходно да се учини" - прим. приређивача.
[86]
Код епископа Никодима (Милаша) ово правило гласи:
О томе да туђе клирике ни под којим оправдањем не могу примати други епископи
Епископ Епигоније рече: „На многим је саборима ово установљено, и сада,
најблаженија браћо, вашом мудрошћу је потврђено да ни један епископ не
сме примати себи туђег клирика без дозволе његовог надлежног епископа.
Међутим, ја могу поменути Јулијана, који се неблагодарно одазвао свим оним
божанственим добрима, која су му посредством моје смерности била подарена, и
нарочито је лакоумно и дрско поступио против мене тиме што је једнога кога сам ја,
док је још био дете, крстио, и који ми је од поменутога Јулијана због великог

сиромаштва био препоручен, те сам га ја неколико година хранио и одгајао, и који
је, као што сам рекао, у мојој цркви, мојом руком крштен, и у Мапалитанској парохији
био постављен за чтеца и тамо је служио две године. А тада, са невиђеним презрењем
моје смерности, присвојио га је исти онај Јулијан, сматрајући га грађанином
Базаританије, која њему припада, те располаже њиме без икакве моје дозволе.
Штавише, поставио га је за ђакона. Ако је ово допуштено, нека се од вас призна такво
право, најблаженија браћо. А ако није, нека се таква дрскост забрани, и поменути
Јулијан нека се не меша у туђе послове". Епископ Нумидије рече: „Ако се види да је
Јулијан ово учинио без питања и без договора са твојим достојанством, ми сви
признајемо да је то неправедно и недостојно учињено. И због тога, ако тај исти Јулијан
не поправи своје грешке, и не врати клирика кога се усудио преузети, поступивши тиме
против саборских одредби, ми га одлучујемо, и нека подлегне осуди за своју упорност".
Епископ Епигиније рече: „Отац ваш по годинама, а по времену постављења најстарији,
брат и саслужитељ наш Виктор жели, да ова одлука буде јавна и да се примењује свагда
и за све"- прим. приређивача.
[87]
Ово правило је рекао епископ Аврелије Картагински.
[88]
Епископ Аврелије мисли на епископа Анастасија Римског и епископа Венерија
Медиоланског. Њихово мишљење Аврелије сматра за потребно да би се сачувало црквено
једномислије, зато што су епископ Рима и Медиолана (Милана) раније били поборници
тога да се у клир не примају они који су били међу донатистима
[89]
Код епископа Никодима (Милаша) наилазимо на наставак у овом правилу, који
гласи: „А ако је све ово угодно вашој светлости, реците, да вам покажем како је и мој
предлог чврст, и да ваша простодушност радосно прима шта је утврђено заједничким
сагласјем". Сви епископи рекоше: „Свима је угодно ово што је предложено, и што је твоја
мудрост мудро предложила, мора да се изврши"-прим. приређивача.
[90]
Код епископа Никодима (Милаша) крај овог правила је овакав: „Сви епископи
рекоше: Веома нам је угодан и овај предлог, тим више, што је Евтикије већ одавно
осуђен, и што је због његовог бесрамног рушења мира, а ради реда и угледа Црквеног,
треба га свуда све више и више прогањати. То потписаше: Аврелије, епископ
Картагинске цркве, саглашавам се са наредбом, и прочитавши је, потписах. Исто тако
потписаше и остали епископи"- прим. приређивача.
[91]
Последње речи овог правила јасно показују да и сам Сабор који је одредио ово
правило није признавао наведену праксу као општеобавезну. Још јасније и тачније
учење васељенске Цркве по овом питању налази се у 12. и 13. правилу Шестог
Васељенског сабора.
[92]
Подразумева се молба о томе да таква ослобађања буду потврђена од стране Царске
власти.
[93]
Код епископа Никодима (Милаша) ово правило се завршава речима: „И потписаше:
Аврелије, епископ цркве у Картагини, саглашавам се са овом наредбом, и прочитавши је,
потписах. Такође потписаше и остали епископи"- прим. приређивача.
[94]
Текст овога правила преузет је из дела епископа Никодима (Милаша). Курзивом је
назначен текст који је садржан као правило из руског издања Књиге npaвила - прим.
приређивача.
[95]
Текст наведен курзивом представља текст 102. правила, онако како је оно изложено
у Књизи правила - прим. приређивача.
[96]
Код епископа Никодима (Милаша) наилазимо на овакав завршетак правила: „И
потписаше: Аврелије, епископ Картагинске цркве, саглашавам се са овом наредбом, и
прочитавши је, потписах. Исто тако и остали епископи потписаше"-прим. приређивача.
[97]
У црквенословенском тексту помиње се десет фунти злата - прим приређивача.
[98]
Код епископа Никодима (Милаша) наилазимо на овај наставак у наведеном правилу:
„Осим овога, такође је установљено да се са нашег сабора пошаљу грамате најславнијим
царевима и високим властима, да буду обавештени да смо ми послали заступнике
високом двору у општој сагласности; пак пошто је незгодно да се сви испод тих грамата
потписујемо, због тога што би грамате биле претрпане потписима, то молимо, брате
Аврелије, да твоја љубав изволи потписати у име свих нас. И потписаше: Аврелије,
епископ Картагинске цркве, сагласан сам са овом наредбом, и прочитавши је, потписах.
Исто тако потписа још неколико њих. Треба осим овога послати грамате и властима, да
док се Господ не удостоји повратити к нама поменуте заступнике, да пруже заштиту
саборној Цркви помоћу наредби за градске поглаваре и управитеље мањих места. И у
погледу Екитија још треба додати, да се његова дрскост забрани у свим оним областима
на које он атакује својим измишљеним правом у жељи да омаловажи старатеље који
брину о Хипонској цркви. Пак и епископу Рима морају се послати грамате, препоручујући
им заступнике, а исто и другима, где се цар налази. И потписаше: Аврелије, епископ
Картагинске цркве, сагласан сам са овом наредбом, и прочитавши је, потписах. Такође и
остали потписаше"- прим. приређивача.
[99]
Текст који је наведен курзивом представља 105. правило, онако како је оно
изложено у Књизи правила - прим. приређивача.

[100]
Дужиност извршитеља, највероватније се састојала у настојању да се наредбе
власти и суда по питању одређених спорова спроведу у дело.
Код епископа Никодима (Милаша) у оквиру овог правила налази се и следећа напомена:
„О заступствима различитих епархија. Приказана заступства различитих епархија радо се
примају, на име, Нумидијско, Визакенско, Мауританије Ситифенске, а такође и
Кесаријанско и Трцполско" - прим. приређивача.
[101]
Ова дужност екдика делом одговара данашњој дужности духовног депутата /ова
напомена се односи на Руску цркву. Подробније о дужности екдика - еп. Никодим
(Милаш) Достојанства у Православној цркви - Шибеник, 2001. год. - прим. приређивача/.
[102]
Тј. њима се допушта да представљају не само оно што им је заповеђено од стране
сабора, него и све оно што је на корист Цркве.
Код епископа Никодима (Милаша) у оквиру поменутог правила налази се и ово: „Изјава
Мауританских епископа у погледу Примоса - Познато је да су Мауро-Кесаријани својим
граматама посведочили да је посредством Тигавенских грађанских власти био позван
Примос, да би сходно царским одредбама, изашао пред сабор. Али и поред свих
настојања, он се није могао пронаћи, пак сада, пошто су исти Маври молили да се
пошаљу са сабора грамате по овом питању, установљује се да се те грамате упуте старцу
Инокенситију, да зна да је Примос био тражен од стране сабора, али да ниje било могуће
наћи га".
[103]
Текст који је наведен курзивом представља текст правила који се сусреће у Књизи
правила - прим. приређивача.
[104]
Код епископа Никодима (Милаша) ово правило садржи и следеће: „Установљује се
молбом свих епископа још и ово: да се на свим посланицама које требају бити изаслате
од овог Сабора, за све стави потпис његова светост. И потписаше: Аврелије, епископ
Картагинске цркве, сагласан сам са овом наредбом, и прочитавши је, потписах. Исто тако
потписаше и остали епископи"- прим. приређивача
[105]
Картагински сабор, чија су правила овде сакупљена не представља сабор који је
био одржан у континуитету, него се има у виду читав низ сабора афричких епископа који
су одржавани под председавањем епископа Картагине. У овом правилу постоји напомена
на годишњи сабор који је био у време седмог конзулства императора Онорија. Али, због
краткоће записа то није сасвим најпрецизније. Валсамон претпоставља да то треба бити
схваћен кроз сагласност са 11. правилом Картагинског сабора, тј- када се свештеник,
који је осуђен од епископа, жали на ту осуду, и да тада епископ не може сам да доноси
одлуку о решењу тог спора, него је дужан да решење затражи или од свецелог сабора
или од одређеног броја епископа који треба да се, сагласно правилима, састану ради
суда.
Код епископа Никодима (Милаша) наилазимо на нешто прецизнију напомену о времену
одржавања сабора: „При најславнијим царевима - Онорију, седме године и Теодосију,
треће (године), августина консулима, седамнаести дан пред јулским календама, у
Картагини, у цркви другог дела града, на овом Сабору..." - прим. приређивача.
[106]
Годину или две након што је проглашено претходно правило.
Навешћемо и нешто прецизније време објављивања овог правила које нам даје еп.
Никодим (Милаш): „После консултовања најславнијих царева Онорија, седме године, и
Теодосија четврте (године), августа, осамнаести дан пред јулским календама, у
Картагини, у цркви другог дела града. На овом сабору примише заступство против
донатиста епископи: Флоренције, Посидије, Пресидије и Вененеције..." (у наставку следи
текст наведеног правила) - прим. приређивача.
[107]
Текст који је наведен курзивом представља текст овог правила у Књизи правила прим. приређивача.
[108]
Световни службеник који је имао обавезу да сарађује са епископом на уклањању
јеретика, а који је био позиван ради саслушавања истих.
[109]
УРим.
[110]
Епископ Никодим (Милаш) овако окончава наведено правило: „И били су изабрани:
од Картагинске цркве - Викентије, Фортунатијан и Клар; од Нумидијске цркве - Алипије,
Августин и Рестутит; од Визакенске цркве - заједно са најсветијим старцем Донатијаном,
првим епископом, још и Кресконије, Јукунд и Емилијан; од Мавританије Ситифенске Северијан, Азијатик и Донат; од Триполијанске епархије само Плавтије, који је сходно
обичају (да из тих крајева бива само један представник) био послат као заступник; и ови
ће сви имати о свему да просуђују заједно са најсветијим старцем Аврелијем, коме се сав
сабор обраћа са молбом, да он сам потпише све саборске записнике који су били
приређени, и све посланице. И потписаше: Аврелије, епископ Картагине, саглашавам се
са овом наредбом, и прочитавши је, потписах. Исто тако потписаше и остали епископи"прим. приређивача.
[111]
Код елископа Никодима (Милаша) налазимо овакав завршетак наведеног правила:
„Епископ Аврелије рече: Сходно ономе што је одлуком читавог Сабора и моје смерности
установљено, треба сада закључити сав гореназначени и довршени посао, те уврстити у
црквене списе и заједничку утврђену установу данашњег дана. А у погледу онога
предмета, о коме се још није расправљало, ми ћeмо сутра по нашој браћи - епископу

Фаустину и свештеницима Филипу и Аселу, послати писмени одговор пречасном брату и
саепископу нашем Бонифацију"
-„Посланица Бонифацију, епископу римске цркве, од читавог афричког сабора, кроз
заступнике римске цркве: епископа Фаустина и свештенике Филипа и Асела
Најблаженијем господину и високопречасном брату Бонифацију, - Аврелије, Валентин
епископ првог престола Нумидијске епархије, и осталих двеста и седамнаест присутних
на заједничком афричком сабору. Пошто нам је у Господу било угодно, да по питању
онога што су нама заједно урадила најсветија наша браћа, саепископ Фаустин и
сапрезвитери Филип и Асел, наша смерност не одговори блажене успомене епископу
Зосиму, од кога су нам они донели грамате и поруке, него вашој пречасности, која је по
вољи Божијој заузела његово место, сматрамо дужношћу да кратко известимо, шта смо по
узајамном договору установили, не дотичући се у осталом свега онога, што се налази у
дугим списима, које смо при очувању потребите љубави, али уједно и са великом
марљивошћу и настојањем приредили, сматрајући, да се у списе уведе само оно што се
односи ка одређеном проблему. И он (Зосим) би, да је још у телу, најрадосније примио
ово, јер би видео, да је све при потпуном миру изречено. Свештеник Апијарије, чије
рукоположење, потом одлучење, пак позив на виши суд, изазва толико саблазни не само у
Сикијској, него и у читавој Афричкој цркви, пошто је измолио опроштај од свих својих
заблуда, поново је примљен у заједницу. Али; први који је отворено поправио све оно што
је требало поправити, био је саепископ наш, Урбан Сикијски. Па пошто се треба постарати
о миру и тишини црквеној, не само за данашње време, него и у будуће, а много је већ и
пре таквих покушаја било, и да се сачувамо за будуће од сличног, или нечега још тежег, ми
смо одредили да се из Сикијске цркве уклони свештеник Апијарије, уз очување при томе
његове части и чина, и да, пошто добије од нас установљени лист, слободно врши
свештеничку дужности и да служи свету Литургију у ком год месту хоће; и ово смо том
Апријану без сваке тешкоће уступили, јер је и сам својим писмима молио за то. Него, и пре
него што је дошло до овога, између осталог у току решавања неких других питања која су
од нас изискивала дуге расправе, сама природа ствари је захтевала, да потражимо од наше
браће, епископа Фаустина и свештеника Филипа и Асела, да ка црквеним списима
приложе, ако им је што поручено у погледу заједничког рада са нама, и они нам о томе
нешто усмено саопштише, али без ичега писаног; и тек када смо ми почели да тражимо
писма која су донели са собом, они нам поднесоше своје упутство, које, пошто смо
прочитали, приложисмо ка списима које ћe вам они уз ово донети; и у томе упутству
садржане су четири тачке, које су они са нама заједно имали да проанализирају: прву,
о преносу од стране својих епископа послова на суд првосвештеника римске цркве; друго,
да епископи не могу кад им је воља одлазити у царски двор; треће, да се имају
размотрити од суседних епископа послови свештеника и ђакона, када су ови без
оправданог разлога лишени заједнице од својих епископа, и четврто, да се лиши
заједнице епископ Урбан и да се он позове у Рим, ако се не поправи у ономе у чему треба
да се поправи. Између тих тачака, о првој и трећој, тј. у погледу слободе епископа да
пренесе своје послове на суд у Рим, и да се послови клирика имају дефинитивно решити од
дотичних епархијских епископа, ми смо се постарали још прошле године саопштити истоме
часном, спомена достојном Зосиму, кроз грамате које смо му послали, да ћемо ми са пуно
обзира према њему, чувати за неко време и једно и друго, док се год не пронађу изворне
наредбе Никејског сабора. А сада ево, ми молимо и твоју светост да пристанеш како
би код нас важиле наредбе изложене и установљене од Отаца сабраних у Никеји, у оном
облику како их ми имамо, а код вас нека важи оно што је садржано у упутству, наиме:
Ако неки епископ буде оптужен и епископи сабрани на сабору из исте области њега свргну
са свог степена, пак се тај епископ обрати најблаженијем епископу римске цркве, и овај
хтедне да му се одазове и нађе умесним да се новом претресу подвргне проблем, у том
случају римски епископ треба да се удостоји написати епископима суседних области да
они марљиво испитају све, па да онда, добивши увереност о истини, изрекну свој суд о
том проблему. Ако ли дотични, који тражи да се његов проблем подвргне
новој расправи, молбом својом приволи епископа Рима да пошаље ради суда своје
свештенике, то нека у власти тог епископа буде, у колико за добро и потребно нађе и
одреди, послати такве свештенике, који ће, влашћу онога ко их је послао, заједно
са епископима судити. Ако римски епископ нађе да је довољан пређашњи суд и
односна епископска пресуда, то нека поступи онако како му се најбоље учини према
његовој мудрости. Исто тако у погледу свештеника и ђакона: Ако се нађе који епископ
да је гневљив (чега у таквом човеку не би требало бити), пак се од једном много
раздражи на свештеника или ђакона, и хоће да га искључи из цркве, треба настојати
да такав свештеник или ђакон, не буде одмах осуђен и лишен заједнице. И тај
свргнути нека има право да се обрати суседним епископима са молбом да саслушају
све о његовом проблему и да га најмарљивије испитају, јер не треба се оглушити на
оне који моле; епископ онај који га је, било праведно или неправедно изопштио,
стрпљиво he морати да поднесе то што се дотични подвргао новом испитивању, и што
ће његова пресуда или бити оповргнута или потврђена. Ми смо ово увели у списе
само дотле, док се не добију изворни егземплари Никејског сабора; а ако заиста тамо

постоје ова правила у оном облику, како се она садрже у упутству, што су нам
приказала браћа која су послата од апостолског престола, и тако се она код вас у
Италији чувају, то ми не можемо ни на који начин бити принуђени да примамо оно, о
чему не желимо ни спомињати, и МИ имамо поуздање, да по милости Господа Бога
нашега, док је твоја светиња предстојник римске цркве, ми нећемо морати подлећи
тако грдном захтеву; на против, ми ћемо братском љубављу и без сваког приговора,
чувати она правила која и ти сам, по мудрости и правичности, што ти је Свевишњи
подарио, признајеш да се морају чувати, осим да се можда друго шта садржи
у правилима Никејског сабора. Јер ми, премда смо прегледали много књига, ипак
ни у једној од римских књига Никејског сабора, нисмо прочитали она правила
у онаквом облику у каквом су нам од туда била послата у поменутом упутству;
пак пошто нисмо могли овде иста у ни једној грчкој књизи да нађемо, ми смо се нарочито
постарали, да нам иста буду достављена од источних цркви у којима кажуда се те
исте наредбе и данас још могу пронаћи у изворном облику. Због тога ми молимо и твоју
пречасност, да изволиш од своје стране такође написати првосвештеницима оних
страна, на име: Антиохије, Александрије и Константинопоља, пак и другима, ако
буде по вољи твојој, да нам отуда пошаљу установљена правила светих Отаца из
Нијеке, а тиме ћеш, помоћу Божијом, и свим западним црквама учинити добро јер си на
то, особитим начином, и позван. Јер, ко може сумњати да нису најистинитији списи
Никејског сабора, држаног међу Грцима, они који кад се донесу из толико
различитих места и од толико славних цркви, па се међу собом упореде, и нађу се
сагласним? Међутим, док се то не учини, и док се све не преиспита, ми смо сагласни
признавати све што се садржи у поменутом упутству, у погледу сваке слободе
епископа, да пренесе своје послове на судпрвосвештеника римске цркве, затим, у
погледу послова клирика који се имају коначно решити од дотичних епархијских
епископа, - и поверавамо у ваше блаженство, да ћe нам вољом Божијом, у томе помоћ
пружити. О свему осталом, што је на нашем сабору учињено и установљено, и што са
собом носе споменута браћа и саепископ Фаустин и свештеници Филип и Асел, ако
саизволите, они ће вашу светост обавестити. Господ наш да нам те сачува на много
година, најблаженији брате" - прим. приређивача.
[112]
Епископ Никодим (Милаш) наводи и ова имена: Фортунат, Мартин, Јануарије, Оптат,
Целтије, Донат, Таесије, Викентије, Фортунатијан - прим. приређивача.
[113]
По тумачењу Зонаре и Валсамона, овај сабор се назива двократни због тога што се
два пута сабирао ради једних те истих питања. Дела и одлуке првог сабора нису могли
бити написани и потписани од стране Отаца који су били на сабору због различитих
мишљења која су узазвала пометњу. Због тога, након успостављања мира, одржано је
друго сабрање епископа, на коме је поново расправљано о претходним питањима и тада
су и настала ова правила.
[114]
22. и 23. апостолско правило.
[115]
27. апостолско правило.
[116]
8. правило светог Григорија Ниског.
[117]
73. апостолско правило.
[118]
31. правило Шестог Васељенског сабора.
[119]
Тј. господари оних слугу који су принуђени да принесу жртву идолима.
[120]
Помињање Асирског цара, свети Петар преузима из књиге пророка Исаије, и то име
употребљава за Ирода, по чијем је наређењу и учињено убиство деце у Витлејему.
[121]
Из „Слова на Пасху" светог Петра Александријског.
[122]
Посланица је упућена архиепископу Александрије који се, по древном обичају,
назива и папа.
[123]
Полуција, ноћно истицање семена.147
[124]
Под овим изразом свети Атанасије разуме некадашње угњетавање православних
хришћана од стране аријеваца.
[125]
Под овим изразом потребно је разумети Аријеву јерес; под изразом „пали" оне који
су одтупили ка заједници са аријанцима, а под изразом „штитили нечашће" оне који су,
прихвативши Аријеву јерес, и друге привлачили у ту заблуду.
[126]
Овај назив често су у то доба употребљавали јеретици за дела која су они писали,
да би тиме лакше придобили људе за себе јер сам назив апокриф означава некакве тајне
(скривене) књиге.
[127]
Тј. чисти. Погл. 7. правил Другог Васељенског сабора.
[128]
17. апостолско правило.
[129]
Погл. Посланицу светог Атанасија упућену монаху Амуну. Валсамон и Зонара
сагласно примећују да ова напомена светог Василија Великог није била спровођена у
пракси.
[130]
Ово се односи на грчке речи Пс. 8,9: Τά πετείνά του ουράνου, κάί τουζ ίχθυάζ τήζ
θάλάσσήζ τά δίάπορεύµενά τρίβούζ θάλάσσηζ у којима облик граматичке несаобразности
даје повод светом Амфилохију да постави питање светом Василију Великом.

[131]

Посланица Диодиру Тарском. Погл. 87. правило.
Светитељ мисли на славословље које се прозноси кроз речи: Слава Оцу и Сину са
Светим Духом.
[133]
8. и 19. правило Првог Васељенског сабора
[134]
Погл. 2. правило Четвртог Васељенског сабора.
[135]
Овде се мисли на инцест или блуд са братом, сестром или неким од родитеља.
Мисли се на будуће новорођенче.
Погл. 71. правило светог Василија Великог
Божићни пост који почиње после дана светог Филипа.	
  
[132]

	
  

