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Kа нон ски при ступ на чи ну при је ма рас кол ни ка у Цр кву

Бо ри ша Ша њић

Сажетак: Те ма При је ма обра ће ни ка у Цр кву је уви јек са вре ме на и вр ло за хтјев на те ма. 
Цр ква се са њом су о ча ва ла од нај ра ни јих вре ме на, за тим кроз ци је ли свој исто риј ски 
ток, па све до да на шњих да на. Циљ ово га ра да је да се ова те ма по но во ак туeлизује упра-
во због по тре бе да се из не се Ка нон ска тра ди ци ја Цр кве у од но су на овај про блем, да би 
се лак ше од го во ри ло на са вре ме не иза зо ве. Ово пи та ње у се би са др жи мно ге те ме: пи-
та ње Tајни ко је се вр ше код не пра во слав них (гдје се по себ на па жња уви јек обра ћа ла на 
Тај не Кр ште ња и Све штен ства), пи та ње при мје не акри ви је и ико но ми је у ка но ни ма, пи-
та ње гра ни ца Цр кве као и фор ми ра ње три на чи на при је ма обра ће ни ка. Са гле да ва ју ћи 
од нос Цр кве пре ма обра ће ни ци ма ко ји при ла зе Цр кви са же љом за по нов ни при јем, ја-
сно нам је да се Цр ква су о ча ва ла са њи ма уви јек са му дро шћу и не за ви сно од зи лот ских 
ути ца ја и са ја сном све шћу за очу ва њем ка нон ског по рет ка и за шти те дог ма та Цр кве. 
Та кав на чин је нео п хо дан и у на ше ври је ме, ко је је по себ но оп те ре ће но и бре ме ном од-
но са пре ма Ри мо ка то лич кој Цр кви као и пре ма Про те стан ти ма. По себ но је зна ча јан ди-
ја лог са Ри мо ка то ли ци ма јер је оп те ре ћен мно го број ним исто риј ским про бле ми ма ко-
ји су, на ро чи то за Пра во слав не, пу ни те шких и дра ма тич них ис ку ста ва. Упра во због то-
га ова те ма ни је ни ма ло ла ко ре ши ва и из и ску је ве ли ку опре зност и из бје га ва ње бр зо-
пле то сти. По треб но је раз ја сни ти не до у ми це и за то Пра во слав на Цр ква во ди ди ја лог са 
не пра во слав ним на осно ву вер но сти апо стол ском и све то о тач ком Пре да њу Пра во слав-
не Цр кве, уче њу Ва се љен ских и По ме сних Са бо ра. При то ме се ис кљу чу ју сва ки дог мат-
ски уступ ци и ком про ми си у ве ри. 
 Став Пра во слав них је да за не пра во слав не пут ује ди ње ња је сте пут ис це ље ња и пре о-
бра же ња дог мат ске и ка нон ске све сти.

Кључ не ри је чи: обра ће ни ци, Тај не, ка но ни, ди ја лог

I. Увод
Те ма ко ја се да нас пред на ма отва ра, На чин при ма ња рас кол ни ка и је ре ти ка у Цр
кву1, ни је ни ма ло јед но став на и пр вен стве но је јед но бо го слов ско пи та ње ко је ду-
бо ко за ди ре у су шти ну Пра во слав не вје ре. Због то га се Цр ква са овом те мом су о ча-
ва тре зве но и не за ви сно од зи лот ских ути ца ја и ме ша ња, и уви јек са ја сном све шћу 
очу ва ња ка нон ског по рет ка и за шти те дог ма та Цр кве. 

Да би се од го во ри ло на пи та ње на ко ји на чин се мо гу при ми ти обра ће ни ци на-
зад у Цр кву, нео п ход но је од го во ри ти на пи та ње ко је је по че так ре ша ва ња на ше те-
ме, а то је мо гућ ност вр ше ња Све тих Тај ни ван Цр кве. То пи та ње је по ста вље но од 
нај ра ни јих вре ме на у Цр кви. Све те Тај не сје ди њу ју са Го спо дом Ису сом Хри стом 

1 О раз ли ко ва њу ова два тер ми на по гле да ти у ча со пи су Бо го сло вље 2 (2008), 84–108. стр.
    Све ти Јо ван Зла то у сти ка же да је рас кол исто та ко ве ли ко зло као и је рес, јер ра за ра је дин ство и пу-

но ћу Цр кве. PG 62,79. Та ко ђе, за ни мљи во је за па жа ње Ни ко ла ја Афа на си је ва ко ји ка же: „Сем то га, са-
мо цр кве но мње ње сма тра ло је да рас кол под ри ва Ка то ли чан ску ве ру у ис тој ме ри као и је рес“, Сту па
ње у Цр кву, Епар хи ја жич ка, Кра ље во 2008, 202. стр.
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све чла но ве Цр кве и то све на ро де свих вре ме на, те та ко сви по ста ју „јед но у Хри-
сту Ису су“2. То је дин ство вјер них по чи ње са Све том Тај ном Кр ште ња, про ду жу је 
се кроз оста ле Све те Тај не а вр ху нац то га је дин ства је сте у Тај ни Ев ха ри сти је, кроз 
ко ју се оства ру је на сја вр ше ни је је дин ство вјер них са Хри стом, а та ко и ме ђу соб-
но је дин ство са мих вјер них3. За то и је су то ли ко ја сне ри је чи про то је ре ја Ни ко ла ја 
Афа на си је ва (1893–1966) да: „Цр кве ни Чин чи јим по сред ством се оба вља при јем у 
Цр кву укљу чу је Све те Тај не Кр ште ња и Ми ро по ма за ња, као и Ев ха ри сти ју, у ко-
јој но во при мље ни члан Цр кве уче ству је пр ви пут“4. Овај по ре дак је на чин на ко-
ји не ко по ста је Хри шћа нин, по ста је део Тје ла Хри сто вог, члан Јед не, Све те, Са бор-
не и Апо стол ске Цр кве. Тај по ре дак се одр жао у Цр кви од ње ног по чет ка до да нас. 
Ово се од но си ло на оне ко ји пр ви пут при сту па ју Хри шћан ству. Ме ђу тим, у жи во-
ту Цр кве, од нај ра ни јих вре ме на, ја ви ло се пи та ње на ко ји на чин мо гу би ти при ма-
ни у Цр кву они ко ји су од ње от па ли у је рес или рас кол.5

Ре ша ва ње овог про бле ма пр вен стве но је за хтје ва ло ја сан став Цр кве пре ма 
тај на ма ко је се вр ше код обра ће ни ка; на рав но на пр вом мје сту је пи та ње ва лид но-
сти Све те Тај не Кр ште ња као тај не ко јом се ула зи у Цр кву, и Све те Тај не Све штен-
ства као тај не ко јом се ула зи у клир. Ово пи та ње је у нај ра ни јим вре ме ни ма иза зва-
ло рас пра ве из ме ђу све тог Ки при ја на Кар та ген ског и па пе Сте фа на.

Ка нон ска тра ди ци ја Цр кве, по себ но из ра же на кроз ка но не Пр вог и Дру гог Ва-
се љен ског Са бо ра, Ла о ди киј ског По ме сног Са бо ра, Кар та ген ског По мје сног Са бо-
ра, Трул ског Са бо ра и ка но на све тог Ва си ли ја Ве ли ког, пру жа нам увид у то ка ко су 
на ста ла три на чи на при ма ња обра ће ни ка у Цр кву.

II. Ка нон ска тра ди ци ја Цр кве  
у по гле ду при је ма рас кол ни ка и је ре ти ка у Цр кву

По сто је мно го број ни Ка но ни као и мно ги св. Оци Цр кве ко ји свје до че о то ме да је 
Цр ква на је рес гле да ла као не што што је су прот но при ро ди са ме Цр кве (68. и 69. 
ка нон Кар та ген ског са бо ра, 16. ка нон Сед мог Ва се љен ског Са бо ра...).

Оци Цр кве и Са бо ри при ли ком до но ше ња ка но на ко ри сте, по себ но пре ма је-
ре ти ци ма, вр ло оштре ри је чи. Та ко се је ре ти ци ка рак те ри шу као не чи сти, не при-
ја те љи Хри ста, све то грд ни ци и гре шни ци6, ка ко их на зи ва св. Ки при јан Кар та ген-
ски и Оци са бра ни на Са бо ру 255. го ди не. Да ље, 1. ка нон Трул ског са бо ра ка же за је-
ре ти ке да су не при ја те љи исти не7, док се по 57. ка но ну Кар та ген ског По мје сног Са-
бо ра 401. го ди не, је рес ка рак те ри ше као за блу да и по ква ре ност8. 

По што су је ре ти ци са ми се бе од сје кли од „Тје ла Хри сто вог“, ка но ни за бра њу-
ју ула зак је ре ти ка у храм, по себ но за ври је ме св. Ли тур ги је, као и за јед нич ку мо-
ли тву Пра во слав них и је ре ти ка (45, 64, 70. Апо стол ски ка но ни; 6, 32, 33, 37, 38. Ла о-
ди киј ског По мје сног Са бо ра), па и не ке слу ча је ве за јед нич ког по ја вљи ва ња на јав-
ним мје сти ма (11. ка нон Трул ског са бо ра). Од луч ност са ко јом је Цр ква за бра њи ва-
ла мо ли ти се за јед но са не зна бо шци ма, је ре ти ци ма, рас кол ни ци ма и сви ма уоп ште 

2 Гал. 3, 28
3 1. Кор10, 16–17
4 Про то је реј Ни ко лај Афа на си јев, Сту па ње у Цр кву, Епар хи ја Жич ка, Кра ље во 2008, 172. стр.
5 По ри је чи ма еп. Ни ко ди ма (Ми ла ша): „Цр ква при ма сва ко га, ко ји јој се са по ка ја њем за сво је за блу-

де и чи стом вје ром обра ћа, ма ка кву да је он вје ру при је ис по ви је дао“, Пра во слав но Цр кве но Пра во, фо-
то тип ско из да ње, Бе о град-Ши бе ник 2004, 589. стр.

6 Еп. Ата на си је (Јев тић), Све ште ни Ка но ни Цр кве, Бе о град 2005, 545–546. стр.
7 Исто, 138. стр.
8 Исто, 345 стр.
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ко ји су од лу че ни од Ње, свје до чи о то ме да то ни је про сто „пе да го шко“ на че ло, већ 
ре ал но гле ди ште да ван Цр кве не ма и не мо же би ти спа се ња. Упра во због то га су и 
до не се ни мно го број ни ка но ни ко ји о то ме го во ре и ко ји под прет њом ка зне ис кљу-
че ња из Цр кве упо зо ра ва ју ка кав тре ба да бу де од нос пре ма је ре ти ци ма9.

Иако ова кви ста во ви од у зи ма ју сва ку на ду да се је ре ти ци мо гу вра ти ти Цр кви, 
ви де ће мо да на ду, за пра во, пру жа ју исти ти Ка но ни и св. Оци ко ји го во ре о мо гућ-
но сти и на чи ну на ко ји они мо гу би ти (по но во) при мље ни у Цр кву.

По де ле су се ја ви ле у цр кве ном жи во ту већ и у апо стол ској епо хи. „Чу дим се 
— пи сао је апо стол Па вле у По сла ни ци Га ла ти ма — да се од Оно га ко ји вас по зва 
бла го да ћу Хри сто вом, та ко бр зо од вра ћа те на дру го је ван ђе ље, ко је ни је дру го“ 
(Гал. 1.6). 

По сле апо стол ске епо хе нај о па сни ји ду хов ни не при ја те љи хри шћан ства би ли 
су гно сти ци. У бор би са гно сти ци змом уче ње Цр кве бра нио је св. Ири неј Ли он ски.

Кра јем дру гог и по чет ком тре ћег ве ка по ја ви ли су се но ви је ре ти ци и рас кол-
ни ци: као што су Мон тан и Но ва ци јан, Па вле Са мо сат ски и Са ве ли је.

Упо ре до са од бра ном вје ре, ја ви ла се по тре ба за ре ше њем пи та ња при је ма 
оних ко ји су хтје ли по но во да се вра те у Цр кву, те се вр ло ра но во де озбиљ ни спо-
ро ви око тог пи та ња.

У ра зним По ме сним Цр ква ма пре ма од ступ ни ци ма се од но си ло не јед на ко. У 
јед ним Цр ква ма обра ће ни ци ни су по но во кр шта ва ни, а у дру гим је су.  У Рим ској 
и Алек сан дриј ској Цр кви био је снис хо дљи ви ји од нос пре ма рас кол ни ци ма: њих 
ни су по но во кр шта ва ли не го су их при ма ли та ко што би епи скоп по ла гао ру ке на 
њих; што су не ки ка сни је ту ма чи ли као ми ро по ма за ње, а дру ги као опра шта ње гре-
хо ва и бла го слов.  Ме ђу тим, у Азиј ским и Африч ким Цр ква ма прак са је би ла стро-
жи ја: кр ште ње при мље но од је ре ти ка и рас кол ни ка сма тра но је без бла го дат ним и 
не по сто је ћим па су обра ће ни ци кр шта ва ни. 

Већ по чет ком тре ћег вје ка по че ле су рас пра ве о при је му Мон та ни ста у Ма ло-
а зиј ске Цр кве. На Са бо ри ма у Ико ни ји и Фри ги ји (230–235. год), под пред сјед ни-
штвом Фир ми ли ја на Ке са риј ског од ба че но је је ре тич ко кр ште ње, те су Мон та ни-
сти кр шта ва ни при ли ком при је ма у Цр кву. Исто су учи ни ли и Африч ки са бо ри 
(220. год.) у Кар та ге ни. 

Сре ди ном тре ћег ве ка из ме ћу епи ско па рим ског Сте фа на и св. Ки при ја на Кар-
та гин ског до шло је до спо ра по пи та њу Но ва ти ја но ве ши зме. Но ва ти ја ни су би ли 
рас кол ни ци, кр ште ни у Име Све те Тро ји це. По ми шље њу Рим ске цр кве и ње ног 
епи ско па Сте фа на, ни је би ло мо гу ће да се по но во кр шта ва ју, јер се та ква прак са су-
ко бља ва са ка нон ским пре да њем Цр кве ко је је из ра же но у 47. Апо стол ском ка но ну 
ко ји ка же да се не мо же из но ва кр сти ти онај ко ји је истин ски кр штен.  

Св. Ки при јан Кар та гин ски је ин си сти рао на по тре би да се из но ва кр сте они из 
Но ва ти ја но ве рас ко ли ко ји при ла зе у Цр кву, јер по ње го вом уче њу бла го дат Бо жи-
ја не деј ству је ван Цр кве. Ки при јан је био свје стан да овај про блем из и ску је ре ша-
ва ње пи та ња: „Да ли код је ре ти ка и ши зма ти ка по сто је Тај не? Да ли су ва лид не Тај-
не ко је они вр ше?“ То уче ње је фор му ли са но на са бо ру у Кар та ге ни (255. год.) под 
пред сјед ни штвом св. Ки при ја на Кар та ген ског, гдје се ка же: „...ни ко се не мо же кр-
сти ти из ван Ка то ли чан ске (Пра во слав не) Цр кве, јер: са мо је јед но Кр ште ње, ко је 
у Ка то ли чан ској Цр кви по сто ји... Тре ба, за то, очи шћа ва ти и осве ћи ва ти нај пре 

9 Апо стол ски ка но ни 10, 11, 45, 46, 64, 70 По гле да ти и ка но не 2 и 4 Тре ћег В. Са бо ра; 6, 9, 32, 33, 34, 37 
Ла о ди киј ског са бо ра; 9. ка нон Ти мо те ја Алек сан дриј ског
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во ду од (стра не пра во га) све ште ни ка, да мог не са мо Кр ште ње збри са ти гре хе кр-
шта ва но га чо вје ка... Ка ко пак мо же очи сти ти и осве ти ти во ду ко ји је сам не чист, 
и код ко га не ма Ду ха Све то га.“10    

Бо го слов ско уче ње Ки при ја на и Цр ка ва Ис то ка се у ствар но сти осли ка ва у 
Апо стол ским ка но ни ма (46, 47. и 68.)11 ко ји не при хва та ју као ва лид не тај не (Кр-
ште ње, Све штен ство и Ев ха ри сти ју) ко је оба вља ју је ре ти ци и осу ђу ју оне ко ји их 
сма тра ју за ва лид не. Не сум њи во је да су св. Ки при јан и епи скоп рим ски Сте фан 
би ли истог ми шље ња по пи та њу не по но вљи во сти Све те Тај не Кр ште ња.

У ту ма че њу 47. апо стол ског ка но на еп. Ни ко дим Ми лаш ( 1845–1915 ) ка да го во-
ри о ва лид но сти је ре тич ког ру ко по ло же ња сма тра да се мо ра утвр ди ти у ко јој ме ри 
то дру штво од сту па од пра во слав не вје ре, да ли се у том дру штву на све штен ство 
гле да као на бо жан ску уста но ву и да ли се у до тич ном ино вјер ном дру штву са чу ва-
ло Апо стол ско пре јем ство. 

Да кле, Цр ква је све штен ство, из јед ног та квог дру штва, у ко јем се Апо стол ско 
пре јем ство очу ва ло и ни су гри је ши ли про тив основ них хри шћан ских исти на, при-
ма ла у сво ју за јед ни цу без по нов ног ру ко по ло же ња. 

Че три сто де вет на е сте го ди не одр жан је По мест ни Кар та ген ски Са бор ко ји је 
до нео 133 пра ви ла. Мно го тих пра ви ла (57, 67, 68, 91 итд.) ти че се при са је ди ња ва ња 
До на ти ста Цр кви, углав ном све ште но слу жи те ља, ко ји су ру ко по ло же ни у рас ко лу. 
Та ко, 68. пра ви ло гла си: „Ру ко по ло же ни ма од стра не До на ти ста, ако се ис пра ве и 
хтед ну при ћи Ка то ли чан ској ве ри, не тре ба ... од ре ћи при ма ње и при зна ње у њи-
хо вим по ча сти ма...“12.

Ви ди мо да Цр ква већ од Пр вог Ва се љен ског Са бо ра ико но ми ше по пи та њу 
при је ма је ре ти ка и рас кол ни ка. Осми и де вет на е сти ка но ни ре ша ва ју пи та ње при-
је ма Но ва ци ја на и Па вли ја ни ста. Осмим ка но ном ово га са бо ра од ре ђу је се да Ка та-
ри, то јест Но ва ци ја ни, чак и кли ри ци бу ду при ма ни уз пи са ну из ја ву ко јом се од-
ри чу сво јих за блу да, и да ис по вје да ју Пра во слав ну вје ру. За тим ка нон ка же: „по ла-
га њем ру ку на њих оста ју у кли ру“13. 

Тер мин по ла га ње ру ку ту ма чен је раз ли чи то. Не ки су сма тра ли да озна ча ва по-
ма за ње Све тим Ми ром14, док су дру ги сма тра ли да по ла га ње ру ку озна ча ва бла го-
слов као знак при је ма у за јед ни цу15. 

10  Еп. Ата на си је (Јев тић), Све ште ни Ка но ни Цр кве, Бе о град 2005, 544–545. стр.
11  46. Апо стол ски ка нон: „Епи ско па или пре зви те ра, ко ји при зна ју кр ште ње или жр тву је ре ти ка, на-

ре ђу је мо да се сврг ну. Јер, ка ко се сла же Хри стос са Ве ли ја ром? или ка кав удео има вер ни са не вер ни
ком? “ (2.Кор.6,15), Еп. Ата на си је (Јев тић), Све ште ни Ка но ни Цр кве, Бе о град 2005, стр. 48.

 47. Апо стол ски ка нон: „Епи скоп, или пре зви тер, ако из но ва кр сти оно га ко ји истин ски има Кр ште-
ње, или ако не кр сти оно га ко ји је од не че сти вих био оскр на вљен, не ка се сврг не; јер исме ја ва Крст и 
смрт Го спод њу и не раз ли ку је све ште ни ке од псев до-све ште ни ка.“, исто, 48–49. стр.

 68. Апо стол ски ка нон: „Ако не ки епи скоп, или пре зви тер, или ђа кон, при ми од ко га дру го ру ко по-
ло же ње, не ка бу де сврг нут и он и ко ји га је ру ко по ло жио; осим ако до ка же да је пр ви пут имао ру ко по-
ло же ње од је ре ти ка. Јер ко ји су од та квих кр ште ни или ру ко по ло же ни, не мо гу би ти ни вер ни ни кли-
ри ци.“, исто, 53. стр.

12  Еп. Ата на си је (Јев тић), Све ште ни Ка но ни Цр кве, Бе о град 2005, 352. стр.
13  „О они ма ко ји се не ка да на зи ва ју Ка та ри (Но ва ци ја ни), а при сту па ју Ка то ли чан ској (Са бор ној) и 

Апо стол ској Цр кви, овај Све ти и Ве ли ки Са бор од лу чи да, по ла га њем ру ку на њих, та ко оста ју у кли-
ру. Али пре све га тре ба пи сме но да ис по ве де да при хва та ју и сле ду ју дог ма ти ма Ка то ли чан ске (Пра во-
слав не) и Апо стол ске Цр кве...“, еп. Ата на си је (Јев тић), Све ште ни Ка но ни Цр кве, Бе о град 2005, стр.72. 

14  ΡΠΣ, Ράλλη, Γ.Ἀ. — Ποτλῆ, Μ., Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερών κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων 
αποστόλων, και ιερών οικουμενικών και τοπικών συνόδων, και των κατά μέρος αγίων Πατέρων, τ. Α`–Δ`( φω-
τοτυπική ανατύπωσις1992 ) εκδ.Γρηγόρη, τ. Β΄, стр. 136.

15  Еп. Ата на си је (Јев тић) ка же да то не зна чи: „ру ко по ла га ње (из но ва), не го са мо бла го си ља ње (εὐλο-εὐλο-
γία), као знак при је ма у Цр кве ну за јед ни цу“, на ве де но дје ло, стр. 73.
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По ми шље њу епи ско па Ни ко ди ма Ми ла ша (1845–1915) при пре ла ску но ва ци-
јан ских кли ри ка пра во слав ни све ште ник мо ра по ло жи ти на њи хо ву гла ву ру ке, ка-
ко то вр ши при Тај ни По ка ја ња16. 

Ме ђу тим, тај исти на чин ни је ва жио за Па вли ја ни сте, јер су би ли ан ти три ни-
тар ци па се њи хо во кр ште ње за то ни је ни при зна ва ло и они су кр шта ва ни, или ка-
ко се ка же де вет на е стим пра ви лом Са бо ра, „из но ва кр ште ни“17. 

Ја сно нам је из ових пра ви ла (8. и 19.) Пр вог В. Са бо ра да је у пи та њу ре ша ва ње 
кон крет них слу ча је ва: у пр вом слу ча ју, 8. пра ви лом, ре ша ва се пи та ње Но ва ти ја на, 
док у дру гом слу ча ју, 19. пра ви лом, се ре ша ва пи та ње Па вли ја ни ста. Из то га, да кле, 
мо же мо да за кљу чи мо да се не ну ди ни јед но уни вер зал но ре ше ње не го је нео п ход-
но ис пи ти ва ње сва ког слу ча ја по на о соб. 

По се бан до при нос овој те ми у ка нон ском пре да њу Цр кве да је св. Ва си ли је Ве-
ли ки. Као од го вор на ка нон ска пи та ња св. Ам фи ло хи ја Ико ниј ског, св. Ва си ли је Ве-
ли ки свр ста ва од ступ ни ке у три гру пе: је ре ти ке, рас кол ни ке и са мо вољ не или па-
ра си на го ге.18 

У да том пра ви лу ја сно је да је чин при је ма у Пра во слав ну Цр кву усло вљен мје-
ром од сту па ња у уче њу тог рас ко ла или је ре си од Пра во слав ног уче ња. Је ре ти ке, 
по што ква ре са му су шти ну ве ре, св. Ва си ли је ста вља у рав ни ну са Ју де ји ма и не-
зна бож ци ма. Њи хо во кр ште ње се не при хва та и они ко ји при ла зе из је ре си при-
ма ју се кроз кр ште ње; док се кр ште ње рас кол ни ка и са мо вољ них тј. па ра си на го га, 
ко ји су од сту пи ли од пра во слав не ве ре у ма ње ва жним пи та њи ма, при зна је ва же-
ћим. У по себ ним слу ча је ви ма све ште но слу жи те љи рас кол ни ци при ма ју се у по сто-
је ћем чи ну.

По ред на ве де них ка но на, као основ за из у ча ва ње ове те ме, из два ја ју се и ка но-
ни Ла о ди киј ског По мје сног Са бо ра, и то 7. и 8. пра ви ло. Сед мим пра ви лом са бор је 
уста но вио при јем Но ва ти ја на кроз ана те ми са ње њи хо ве и сва ке дру ге је ре си, док 
за при јем Мон та ни ста осмо пра ви ло као услов од ре ђу је кр шта ва ње.

8. и 19. пра ви ло Ни кеј ског Са бо ра, 7. и 8. пра ви ло Ла о ди киј ског По мје сног Са-
бо ра и 1. пра ви ло све тог Ва си ли ја Ве ли ког чи не осно ву све о бу хват не од лу ке о при-
са је ди ња ва њу Цр кви је ре ти ка и рас кол ни ка, ко ја је фор му ли са на сед мим пра ви лом 
Дру гог Ва се љен ског Са бо ра.

Пре ма 7. пра ви лу Дру гог В. Са бо ра: „Ко ји од је ре ти ка при сту па ју Пра во сла вљу 
и уде лу спа са ва них19, при ма мо (их)по сле де ћем по рет ку и оби ча ју; Ари јан це и Ма-
ке до ни јан це, и Са ва ти јан це и Но ва ци ја не, ко ји се на зи ва ју ка та ри ма и ле ви ма, и 

16  еп. Ни ко дим (Ми лаш), Пра ви ла Пра во слав не Цр кве са ту ма че њи ма, књ.1, фо то тип ско из да ње, Бе-
о град-Ши бе ник 2004. стр.203.

17  Еп. Ата на си је (Јев тић), Све ште ни Ка но ни Цр кве, Бе о град 2005, стр. 78.
18  „Јер су ста ри (Оци)оце ни ли да се при зна је са мо оно кр ште ње ко је ни у че му не од сту па од (пра ве)ве-

ре. За то су јед не (гру пе)на зва ли је ре си, дру ге рас ко ли, а тре ће па ра си на го ге. Је ре си су они ко ји су са-
свим от це пље ни и оту ђе ни од са ме ве ре (Цр кве); а рас ко ли су они ко ји су се због не ких Цр кве них раз-
ло га и из ле чи вих (=по пра вљи вих) пи та ња раз и шли ме ђу со бом, а па ра си на го ге с са бра ња (=не ле гал не 
ску пи не)ко ја би ва ју од не по кор них пре зви те ра или епи ско па, или од (цр кве но) не ва спи та ног на ро да...
Рас кол је ка да и по ка ја њу (не ки) има ју раз ли ку пре ма они ма ко ји при па да ју Цр кви. Је ре си су, на при-
мјер: Ма ни хе ја ца, Ва лен ти ни ја на ца, Мар ки о ни ста и са мих ових Пе пу зи ја на ца(=Мон та ни ста), јер је (ту)
не по сред но раз ли ка у са мој вје ри у Бо га. За то се из во ли они ма од по чет ка(=Оци ма-да од ре де): кр ште-
ње је ре ти ка са свим од ба ци ва ти; а оно рас кол ни ка, по што су они још из Цр кве, при хва ти ти; а оне ко ји 
су у па ра си на го га ма, по што се по пра ве до стој ним по ка ја њем и обра ће њем, тре ба опет при са је ди ња ва ти 
Цр кви, та ко да че сто и они ко ји су у сте пе ну (=кли ру цр кве ном) оти шли са не по кор ни ма, ка да се по ка-
ју, при ма ју се у исти сте пен (τάξιν=по ре дак=чин)(1 пра ви ло св. Ва си ли ја Ве ли ког), Исто, стр.457–458.

19  Ова син таг ма: „уде лу спа са ва них“ је ја сно све до чан ство свје сти Цр кве да је спа се ње мо гу ће је ди но 
у Цр кви.
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Те са ре ске де ка ти те (=Че тр на ест/однев/ни ке) или Те тра ди те, и Апо ли на ри јев це — 
при ма мо по што под не су пи сме ну из ја ву (λιβέλλους-) и ана те ми шу сва ку је рес ко-
ја не учи ка ко учи Све та Бо жи ја Ка то ли чан ска и Апо стол ска Цр ква; и за пе ча ћу је-
мо их, то јест пр во по ма зу је мо Све тим Ми ром че ло, очи, но здр ве, и уста и уши, и 
за пе ча ћу ју ћи их го во ри мо: Пе чат да ра Ду ха Све то га! Ев но ми јан це пак, ко ји се кр-
шта ва ју јед ним по гњу ре њем, и Мон та ни сте, ко ји се ов де зо ву Фри ги ма, и Са ве ли-
јан це, ко ји на у ча ва ју ијо па тор ство (υἱοπατορίαν = „си но о чин ство“ = мо нар хи ја ни-
зам) и дру ге не ке опа чи не чи не, и све оста ле је ре си – по што их ов де има мно го, на-
ро чи то ко је до ла зе из Га ла тиј ске зе мље — све њих, ко ји хо ће да при сту пе Пра во-
сла вљу, при ма мо као Је ли не (=мно го бож це): и пр ви дан их чи ни мо Хри шћа ни ма, 
дру ги огла ше ни ма, за тим их тре ћи (дан) за кли ње мо три крат ним ду ва њем у ли це 
и уши, и та ко их по у ча ва мо (у ве ри) и чи ни мо да ду го вре ме на пре би ва ју у Цр кви 
(=Хра му) и да слу ша ју Све то Пи смо, и та да их кр шта ва мо“20.

Оно што по себ но при вла чи па жњу у овом ка но ну је то да Са бор та кве је ре ти-
ке као што су Ари јан ци и Ду хо бор ци при ма без Кр ште ња. Овај Са бор снис хо ди и 
при хва та и је ре ти ке са мо са Ми ро по ма за њем, али са прет по став ком да су кр ште-
ни у Име Све те Тро ји це, по цр кве ној фор ми, тј. тро стру ким по гру же њем. 
Та ко се учвр сти ла прак са и уоб ли чио се по ре дак при ма ња оних ко ји же ле да се вра-
те у За јед ни цу са Цр квом, као што нам и свје до чи Ти мо теј, пре зви тер Ве ли ке Цр-
кве: „На ла зи мо три прак се при ма ња оних ко ји при сту па ју све тој Бож јој ка то ли-
чан ској и апо стол ској цр кви, а пр ва је при ма ње све тим кр ште њем, а дру га је не 
кр шта ва њем, не го по ма зи ва њем све тим ми ром, и тре ћа је ни ти кр ште њем ни ти 
ми ро по ма за њем, не го са мо ана те ми са њем сво је и сва ке дру ге је ре си“21. 

За вр шет ком ка нон ског за ко но дав ства Древ не Цр кве ко је се од но си на при ма-
ње је ре ти ка и рас кол ни ка ја вља се 95-то пра ви ло Трул ског Са бо ра. У том пра ви-
лу ско ро до слов но се по на вља текст ве ћег де ла сед мог пра ви ла Дру гог Ва се љен ског 
Са бо ра. По на вља ње 7. ка но на Дру гог В. Са бо ра од стра не 95. ка но на Трул ског Са бо-
ра, по твр ди ло је и утвр ди ло до та да шњу прак су, с тим што је Трул ски Са бор сво јим 
95. пра ви лом уре дио на чин при је ма оних је ре ти ка ко ји су се по ја ви ли у ме ђу вре ме-
ну из ме ђу ова два Са бо ра, по себ но оних је ре си ко је су од ба ци ле Хри сто ло шку дог-
му, као што су Не сто ри јан ци и Мо но фи зи ти. 

Зна чај ово га ка но на је у то ме што је, по ре чи ма еп. Ни ко ди ма Ми ла ша (1845–
1915): „Овим пра ви лом трул ско га са бо ра из рав на на и она раз ли ка, ко ја је по гла-
ви то у пр вим ви је ко ви ма по сто ја ла у по је ди ним по мје сним цр ква ма, кад су се 
има ли при ма ти у цр кву ра зни је ре ти ци и рас кол ни ци, а ујед но је гла сом ва се-
љен ске цр кве уста но ва ље на у овом стал на нор ма за бу ду ћа вре ме на... Ова три чи-
на при ма ња не пра во слав них у цр кву ва же и има ју пот пу ну сна гу и да нас у на шој 
пра во слав ној цр кви“.22

Као што ви ди мо фор ми ра ла су се три на чи на при ма ња обра ће ни ка у Цр кву:  
Кр ште њем, оних код ко јих се кр ште ње ни је при зна ва ло би ло на осно ву не ис прав-
не вје ре би ло на осно ву не ис прав не прак се.– Ми ро по ма за њем, оних чи је се кр ште-
ње при зна ва ло уз од ри ца ње од за блу да и пот пи си ва њем пи сме ног ис по вје да ња вје-
ре (λιβέλλον). — одба ци ва њем по гре шног уче ња и пот пи си ва њем ис по вје да ња вје-
ре (λιβέλλον).

20  Еп. Ата на си је (Јев тић), на ве де но дје ло, 90–91. стр.
21  Τιμοθέου πρεσβυτέρου PG 86, 69A.
22  Еп. Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла Пра во слав не Цр кве с ту ма че њи ма, фо то тип ско из да ње Бе о град-Ши-

бе ник 2004, књ.1. 584. стр.
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Ис ку ство Цр кве и Цр кве но Пре да ње нам свје до че да је рас кол ни ци ма и је ре-
ти ци ма мо гућ при ступ и по вра так у Цр кву, у пу но је дин ство са вјер ни ма, али по-
што пр вен стве но од ба це сво је ла жно уче ње, ка ко у вје ри та ко и у жи во ту. Они се 
та да од стра не Цр кве не сма тра ју, по ри је чи ма еп. Ата на си ја Јев ти ћа (1938), као да 
„по чи њу од ну ле“23. Код њих Цр ква пре по зна је не што од оно га што су они из ни је-
ли са со бом при ли ком па да у за блу ду и са мо и зба ци ва ња из Цр кве. О то ме нам свје-
до че ка но ни ко је смо на ве ли до са да. 

Оно што је уви јек би ло цен тар ис пи ти ва ња и пи та ње ко је је пр во ре ша ва но, 
је сте ко ли ко је оста ла нео кр ње на Пра во слав на вје ра код обра ће ни ка, њи хо во уче-
ње и прак са, и ко ли ко је оста ла нео ште ће на ка нон ска струк ту ра оних ко ји се због 
не ког раз ло га на ла зе из ван Цр кве, а са да до ла зе са за хтје вом за по нов ним при је-
мом у Цр кву.

При раз ма тра њу свих ових пи та ња Пра во слав на Цр ква не тре ба да се ру ко-
во ди стро го шћу су ди је, већ искре ним са о сје ћа њем и љу ба вљу и па стир ском бри-
гом за спа се ње свих љу ди, што и је сте ми си ја Цр кве. Али, исто вре ме но је по треб на 
опре зност и уз др жа ност, да не би би ла на ру ше на чи сто та Пра во слав не вје ре. 

Ба вље ње овом те мом не ма за циљ из но ше ње не ког уни вер зал ног ре ше ња, ни-
ти пра вље ња ком про ми са ра ди по сти за ња ла жног је дин ства са би ло ко јом гру пом 
ко ја по ка же ин те ре со ва ње за је дин ство са Пра во слав ном Цр квом. 

Јед но од пи та ња на ко је се мо ра обра ти ти по себ на па жња је сте на чин при је ма 
Ри мо ка то ли ка у Цр кву. Иако је ово пи та ње од у ви јек би ло осје тљи ва те ма и мо же-
мо ре ћи не баш по пу лар на, ну жно је из ло жи ти ка нон ску тра ди ци ју цр кве не под-
ле жу ћи ни ка квим тре нут ним окол но сти ма, би ло да су од но си ме ђу Пра во сла ни ма 
и Ри мо ка то ли ци ма до бри или ло ши.

III. По сле рас ко ла
По сле три и по ве ка од Трул ског Са бо ра де си ло се оде љи ва ње Рим ске Цр кве од Ва-
се љен ског Пра во сла вља, 1054. год. У пр ва че ти ри ве ка по сле оде љи ва ња ја ви ла су 
се ра зи ла же ња у прак си при са је ди ња ва ња Ла ти на Пра во сла вљу — при ма ни су и 
по пр вом, и дру гом и тре ћем чи ну. Прак са је ва ри ра ла у за ви сно сти од вре ме на и 
окол но сти. 

Прак са кр шта ва ња ри мо ка то ли ка је на ро чи то уче ста ла по сле Кр ста шких ра-
то ва (13 вј). 

Ме ђу тим, Ца ри град ски Са бор 1484. го ди не утвр дио је по се бан чин при је ма24 
за Ла ти не ко ји пред ви ђа за њих Ми ро по ма за ње, уз прет ход но од ри ца ње од за блу-
да и пи сме но ис по вје да ње вје ре (λιβέλλον). Ка сни је је та прак са би ла при ме ње на и 
на Про те ста на те.

Као ре ак ци ја на дје ло ва ње ла тин ских ми си о на ра на Ис то ку, Ца ри град ски Са-
бор 1756. го ди не до но си од лу ку ко ју су пот пи са ли Ца ри град ски Па три јарх Ки ри ло 
V, Алек сан дриј ски Па три јарх Ма теј и Пар те ни је Је ру са лим ски. У од лу ци се ка же да 
се За пад ни хри шћа ни при пре ла ску у Пра во сла вље при ма ју по пр вом чи ну, за јед но 
са не ве ру ју ћим, од но сно Кр ште њем. Иако се у са мој од лу ци не спо ми њу Ри мо ка то-
ли ци, из са др жа ја се ви ди да се од но си на њих. Али и по ред ове Са бор ске од лу ке, 
ипак се прак са Кр шта ва ња Ла ти на ко ји пре ла зе у Пра во сла вље ни је одр жа ла и ра-

23  Исто, 17. стр.
24  По сле до ва ње при ма ња Ла ти на у Пра во слав ну Цр кву. Из дао Све ти и Ве ли ки Са бор за оне ко ји се вра

ћа ју из ла тин ске је ре си у Пра во слав ну и Са бор ну Ца ри град ску Цр кву а и у три нај све ти је Па три јар ши
је Ис то ка, од но сно Алек сан дриј ску, Ан ти о хиј ску и Је ру са лим ску, ΡΠΣ τ.Ε, стр. 143–147



бо рИ ша ша њИћ348

ши ри ла по свим Пра во слав ним По мје сним Цр ква ма; та ко да је 1875. год. до не ше на 
од лу ка по ко јој се на чин при је ма обра ће ни ка из Ри мо ка то ли ци зма оста вља на сло-
бод но ра су ђи ва ње ло кал ним епи ско пи ма.25

Прак са при ма ња ри мо ка то лич ких обра ће ни ка у Пра во сла вље та ко ђе је ва-
ри ра ла и у Ру си ји. Мо сков ски Са бор, 1620. год, уста но вио је при ма ње Ка то ли ка и 
Уни ја та у Пра во слав ну Цр кву кроз Кр ште ње26. Ме ђу тим, Ве ли ки Мо сков ски Са бор 
1667.го ди не, је то по ни штио, и на осно ву од лу ке Ца ри град ског Са бо ра 1484. го ди-
не, до но си од лу ку по ко јој се Ри мо ка то ли ци при ма ју у Пра во сла вље без Кр ште ња. 

У схо ли ји на сед ми ка нон Дру гог В. Са бо ра ка да го во ри о прак си Кр шта ва-
ња Ри мо ка то ли ка, еп. Ни ко дим Ми лаш (1845–1915) ка же: „По прак ти ци грч ке цр-
кве, мо ра ју би ти кр ште ни ри мо ка то ли ци, кад у пра во слав ну цр кву сту па ју. То је 
прак ти ка ис кљу чи во грч ке цр кве, до чим у Ру си ји и код нас Ср ба ри мо ка то ли ци 
се при ма ју без но вог кр ште ња“27.

IV. Епилог
Ја сно је из це ло куп ног ка нон ског Пре да ња Цр кве да је ди ни пут ко ји је ре ти ке и рас-
кол ни ке во ди у Цр кву је сте пут по ка ја ња. 

Цр ква се не ба ви пи та њем рас ко ла и је ре си и тај ни ко је се код њих вр ше, све 
до мо мен та док они не по ка јав ши се за сво је пре сту пе не из ра зе же љу да се вра те 
у Цр кву, или ка ко нам го во ре Оци Цр кве Дру гог Ва се љен ског Са бо ра, да по ста ну: 
„удео спа са ва них“. 

По вра так је ре ти ка у Цр кву че сто из и ску је ја сну ре ак ци ју Цр кве на све оно што 
тај њи хов по вра так са со бом до но си. Јер, њи хов по вра так зна чи и до но ше ње те ре-
та њи хо вог уче ња и оби ча ја, ко је Цр ква тре ба да са гле да и оцје ни као при хва тљи ве 
или не. А по себ но у слу ча ју оних ко ји се пре по зна ју као Хри шћа ни. Све док оста ју 
упор ни у сво јој за блу ди, они се на ла зе ван Цр кве јер: „шта има пра вед ност са бе-
за ко њем; или ка кву за јед ни цу има свје тлост са та мом?“ (2.Кор.6,14). 

На чин при ма ња рас кол ни ка и је ре ти ка у Цр кву је те ма ко ја се не пре ста но по-
ја вљу је и ко ја у ствар но сти чи ни јед ну увјек ак ту ел ну те му.

За вр ши ће мо ре чи ма Св. Јо ва на Зла то у стог: „Сви за јед но мо ли мо се за бра ћу 
на шу да нам се по вра те, и да за во ле мир; да би смо сви јед но ду шно, јед ним усти-
ма, сла ви ли Бо га и Оца Го спо да на шег Ису са Хри ста, са Све тим Ду хом, Ко ме сла-
ва и др жа ва, са да и увјек и у вје ко ве вје ко ва. Амин.“ (PG 48,872)

Summary: The is sue of the ac cep tan ce of tho se who con vert to Ort ho dox Chri sti a nity is al ways 
a con tem po rary pro blem, alt ho ugh with very ex ces si ve de mands. The Ort ho dox Church has 
en co un te red this pro blem sin ce the ear li est ti mes, aft er wards in the who le co ur se of hi story 
un til the pre sent ti me. The aim of this wri ting is to re new this su bject exactly be ca u se of the 
need for Church’s Ca no ni cal tra di tion pre sen ta tion con cer ning this pro blem, in or der to gi ve 
an swers to con tem po rary chal len ges. This is sue inclu des many the mes: the qu e sti on of Sac red 
con fes si ons which are prac ti ced by non Ort ho dox Chri sti ans (who pay the spe cial at ten tion 
to the con fes sion of bap tism and the pri est hood), the qu e sti on how to apply the ac cu racy and 

25  Ге ор ги је Дра гаш, На чин при ма ња ри мо ка то лич ких обра ће ни ка у Пра во слав ну Цр кву, Ка ле нић, Кра-
гу је вац 2008, 255. стр.

26  „Ове од лу ке су за сно ва не на акри ви ји ста рих ка но на али та ко ђе и због агре си је ри мо ка то лич ких 
вр хо ва пре ма Пра во сла вљу, што је по ја ча ло став да су ри мо ка то ли ци је ре ти ци. За и ста је та ква би ла 
ла тин ска агре си ја пре ма Пра во сла вљу да су Ру си ве ро ва ли да су Ла ти ни пот пу но по ква ре ни је ре ти ци 
или чак ате и сти“, Ге ор ги је Дра гаш, на ве де но дје ло, 258. стр.

27  Еп. Ни ко дим (Ми лаш), на ве де но дје ло, 278. стр, н. 186
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eco nomy in the ca nons, the mat ter of the Ort ho dox Church bo unds as well as the for ma tion 
of three ac cep ting con di ti ons for the con ver ting ones. Per ce i ving the way how the Ort ho dox 
Church tre ats tho se who ap pro ach to it with wish to be ac cep ted again, it is cle ar that the Ort-
ho dox Church has al ways en co un te red them with wis dom and apart from the in flu en ce with 
gre at re li gi o us zeal, and al so very con sci en ti o usly in or der to pre ser ve the ca no ni cal or der and 
to pro tect the ort ho dox doc tri ne. That kind of the ap pro ach is al so ne ces sary in our ti mes that 
are ex tre mely bur den with the ir re la tion with the Cat ho lic Church and Pro te stants. It is of gre at 
im por tan ce the di a log with the Cat ho lic Church be ca u se it has been bur den with many hi sto ri-
cal pro blems which are, par ti cu larly for the Ort ho dox, full of diffi  cult and dra ma tic ex pe ri en ce. 
That is the re a son why this pro blem is not so easy to sol ve and de mands gre at ca u tion and eva-
ding qu ick an swers. It is ne ces sary to ex pla in all va gu e ness and the re fo re the Ort ho dox Church 
le ads a di a log with non Ort ho dox con fes si ons by right of the apo sto lic and pa tri stic tra di tion 
of the Ort ho dox Church, and the te ac hing of the Ecu me ni cal Co un cils and the Lo cal Co un cils. 
As su redly any dog ma tic con ces si ons and com pro mi ses in mat ter of fa ith are ex clu ded.
 The Ort ho dox at ti tu de is that the ap pro ach to the unity for non Ort ho dox is a mat ter of he-
a ling and me ta morp ho sis of the dog ma tic and ca no ni cal con sci en ce.  




