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Брач на пра ви ла: Кри тич ки осврт и ко мен та ри

Зо ран Де вр ња

Сажетак: Са вре ме ни брак је у кри зи. Хри шћан ски брак та ко ђе. По ред мно гих узро ка 
ко ји до во де до по ја ве тог фе но ме на, је дан од нај зна чај ни јих је не мо гућ ност цр кве них за-
јед ни ца да сво јим све до че њем пред у пре де уче ста лост раз во да. На ша по ме сна Цр ква у 
про це су ре гу ли са ња бра ка сво јих вер ни ка ру ко во ди се „Брач ним пра ви ли ма“ ко ја сво-
јом струк ту ром и са др жи ном ви ше не мо гу да од го во ре на па стир ске по тре бе пред ко ји-
ма се на ла зи. Пре на гла ше на ју ри дич ност и од су ство жи ве ев ха ри стиј ске све сти су њи-
хо ва пре вас ход на од ли ка. Овај рад се кри тич ки од но си пре ма по ме ну том цр кве ном до-
ку мен ту ука зу ју ћи да нас ње го ва да ља при ме на све ви ше уда ља ва од аутен тич но цр кве-
ног по и ма ња бра ка и на ста вља да ге не ри ше ње го ву кри зу.

Кључ не ре чи: не по сто ја ност бра ка, ев ха ри стиј ска свест, ју ри дич ност „Брач них пра ви ла“, 
ин сти ту ци о нал на и со ци јал на ди мен зи ја бра ка, све то та јин ска ре цеп ци ја бра ка.

Са вре ме ни брак је у кри зи. Ова кон ста та ци ја, ко ју не мо ра мо по себ но ар гу мен то-
ва ти с об зи ром на све при сут ност до ка за у на шем со ци јал ном окру же њу ко ји је не-
сум њи во по твр ђу ју, од но си се и на хри шћа не и њи хо во брач но ис ку ство. Мно го је 
раз ло га ко ји су до по ме ну те кри зе до ве ли. Ин сти ту ци ја бра ка у са вре ме ном дру-
штву има тен ден ци ју да из гу би сво ју тра ди ци о нал ну фор му и свр хо ви тост.1 Дру га 
по ло ви на два де се тог ве ка је до не ла ве ли ка по ме ра ња на пла ну дру штве них „уло га“ 
му шкар ца и же не, што је им пли цит но до ве ло до ме ња ња брач них па ра диг ми, од-
но сно, у пот пу но сти је офор ми ло но ви „из глед“ брач ног за јед ни штва и до де ли ло 
му дру га чи ју дру штве ну функ ци о нал ност. Про ме не у ци љу афир ма ци је род не и со-
ци јал не рав но прав но сти му шкар ца и же не, на ро чи то из ра же не у по след ње две де-
це ни је про шлог ве ка, до не ле су мно ге иза зо ве, ка ко др жа ви и ње ним ин сти ту ци ја-
ма, та ко и сва ком по је дин цу по на о соб. Дру га чи ја со ци јал на осно ва ност брач ног за-
јед ни штва до не ла је и по тре бу за ак тив ним при ла го ђа ва њем свих у брак ин вол ви-
ра них чи ни ла ца. У том сми слу се ја ви ла оба ве за да и Цр ква пре и спи та и пре вред-
ну је свој од нос пре ма бра ку и оста лим ви до ви ма жи вот ног за јед ни штва му шкар-
ца и же не.        

Ини ци ра ју ћи про це си мно гих дру штве них про ме на, као што су ур ба ни за ци ја, 
се ку ла ри за ци ја, плу ра ли зам, ин ду стри ја ли за ци ја, ин сти ту ци о нал на ди фе рен ци ја-
ци ја итд.,  ко ји су че сто и са ми по сле ди ца ве ли ких иде о ло шких и си стем ских пре-
ви ра ња2 (по ме ну ћу са мо фе но ме не два де се тог ве ка: ли бе рал ни ка пи та ли зам, нео-
ко ло ни ја ли зам, фа ши зам, на ци зам, со ци ја ли зам, ко му но-бољ ше ви зам, марк си зам, 
кул тур на ре во лу ци ја у Ки ни, пе ре строј ка, иде о ло ги ја сло бод ног тр жи шта, итд...) 
по след њих де це ни ја мар ги на ли зу ју ћи Цр кву и иг но ри шу ћи или ми ни ми зи ра ју ћи 

1 О овој те ми ви де ти од лич ну сту ди ју Х. Ја на ра са Сло бо да мо ра ла, 9. по гла вље — Етич ки ка рак тер 
Све тих Тај ни, оде љак 11. — Кри за ин сти ту ци је бра ка, стр. 138.

2 K. Ko ra če vić, „No vi je pro mje ne u ži vlje nju i shva ća nju bra ka i obi te lji“ у Bo go slov ska smo tra 69 (1999), br. 
2–3, str. 271–283., LXIX, Za greb.
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њен дру штве ни зна чај, у ве ли кој ме ри „ре ме ти лач ки“ ути чу на цр кве ни жи вот и 
брач но ис ку ство као је дан ње гов сег мент. Бу ду ћи да не ма ју за свој циљ ни афир ма-
ци ју ни ти из гра ђи ва ње аутен тич ног цр кве ног ето са уну тар кон крет ног дру штва, 
већ на про тив, у пот пу но сти ис хо де ћи из спон та них и ком плек сних еко ном ских, 
кул тур них, пси хо-со ци јал них и вред но сних про ме на у окви ри ма са вре ме них дру-
штве них за јед ни ца, ве ли ки број но вих об ли ка жи вот ног за јед ни штва и од но си ко-
ји се уну тар њих кон сти ту и шу, би ва ју пре по зна ти од стра не Цр кве као ту ђи, а њи-
хов ути цај на жи вот вер них до жи вљен као ду хов но дез о ри јен ти шу ћи. 

Ова ко са гле да ва ју ћи сли ку са вре ме но сти и ме сто бра ка у њој, не из бе жно до-
ла зи мо до пи та ња у ко јој ме ри је и Цр ква од го вор на за по зи ци ју у ко јој се на шло 
це ло дру штво и она са ма у ње му. Од но сно, ко ли ко је „де при ми ра ју ћа“ ре ал ност ко-
ју жи ви мо по сле ди ца пре у зи ма ња, од стра не Цр кве, оних дру штве них ин ге рен ци-
ја ко је јој ори ги нал но не при па да ју, а ко ли ко је про из вод не у хва тљи вих и ду ху вре-
ме на свој стве них спе ци фич но сти у при сту пу свим дру штве ним фе но ме ни ма, па и 
бра ку? У кон тек сту овог пи та ња освр ну ће мо се на са др жај Брач них пра ви ла СПЦ, 
суп си ди јар ног цр кве но прав ног до ку мен та до не тог још 1933. го ди не3, ко ји већ не ко-
ли ко де це ни ја од луч но нор ми ра брак и брач не од но се и, уоп ште но го во ре ћи, пре-
зен ту је на ше са вре ме но са гле да ва ње бра ка у Цр кви. 

Брач на пра ви ла СПЦ, тех нич ки гле да но, де ле се у осам оде ља ка и сто три де-
сет пет чла но ва од ко јих не ко ли ко де се ти на ни је ви ше у ва жно сти. Иако у пр вом 
чла ну овај до ку мент на гла ша ва све то та јин ски ка рак тер хри шћан ског бра ка оста ла 
сто три де сет че ти ри о то ме не ма ју ни спо ме на. Цео до ку мент пред ста вља кла сич но 
прав но раз ма тра ње и уре ђе ње брач ног фе но ме на при че му се Цр ква по зи ци о ни ра 
као за то над ле жна ин сти ту ци ја ал тер на тив на др жа ви ко ја се у свим ци ви ли за циј-
ским мо де ли ма ко је по зна је исто ри ја сма тра ла за ин те ре со ва ном за брак, од но сно, 
усло ве за ње гов на ста нак и пре ста нак (под овим под ра зу ме ва мо и дру ге ви до ве ор-
га ни зо ва ног дру штва ко ји су пре те ча др жа ве али се не мо гу са њом по и сто ве ти ти). 

У пр вом одељ ку, ко ји пре тен ци о зно но си на зив „Цр кве ни брак, ње го во би ће, 
об лик и ва жност“, сем већ по ме ну тог пр вог чла на где се у иде о ло шкој фор ми по-
ми ње брак као све та тај на, ни у јед ном од пре о ста лих де вет чла но ва не ма ни ка квих 
ре ми ни сцен ци ја на бо го чо ве чан ску све тај ну Цр кве у кон тек сту ко је би смо мо гли 
пра вил ни је и аутен тич ни је са гле да ти зна че ње хри шћан ског бра ка, ни ти има би ло 
ка квих по зи ва ња на Све то пи смо и раз у ме ва ња бра ка са др жа ног у ње му као, не-
сум њи во, је ди но ва лид ног осно ва за на ше ис прав но раз у ме ва ње бра ка у Цр кви. 
Оно што раз ма тра ни до ку мент ви ди као из раз аутен тич ног цр кве ног бра ка, ње го-
вог би ћа, об ли ка и ва жно сти, је су пре у зе ти прав ни кри те ри ју ми ко ји су на ста ли из 
по тре бе др жа ве да брак ле га ли зу је и ле ги ти ми зу је у окви ри ма кон крет ног прав ног 
по рет ка. У том сми слу текст ових чла но ва ни на ко ји на чин не од го ва ра са мо по ста-
вље ном ци љу да се из ра зи ка рак тер, ка ко се у на сло ву на ла зи, цр кве ног бра ка, ње-
го вог би ћа, об ли ка и ва жно сти. 

У дру гом де лу на сло вље ном „По ста нак брак“ кроз пе де сет осам чла но ва по-
де ље них у пет де ло ва раз ма тра ју се усло ви за скла па ње бра ка, брач не смет ње и за-
бра не, по сле ди це скла па ња бра ка услед њи хо вог по сто ја ња и про це ду ра скла па ња 
бра ка. Бу ду ћи да је пер спек ти ва из ко је се раз ма тра брак у овом одељ ку ис кљу чи-
во прав на, текст до ку мен та нам на ме ће по чет ну пре ми су да хри шћан ски брак ин-

3 При ли ком об ра ђи ва ња и ана ли зе Брач них пра ви ла СПЦ ко ри сти ли смо Дру го до пу ње но из да ње 
Све тог ар хи је реј ског си но да, Бе о град 1994. го ди не.
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сти ту ци о нал но на ста је у Цр кви и да ван ње он не мо же по сто ја ти. Из ове, у осно-
ви по гре шне и на цр кве ном пре да њу не за сно ва не прет по став ке, про ис ти чу и сва 
оста ла за стра ње ња у овом цр кве но прав ном до ку мен ту. Кон цепт ко ји ну де Брач
на пра ви ла на ра ди ка лан на чин од сту па од древ ног пре да ња да је брак, из прав не, 
ин сти ту ци о нал не и со ци јал не пер спек ти ве по сма тра но, већ по сто је ћа ствар ност, 
и да он као ре ал ност и ис ку ство ко је жи ве они ко ји ве ру ју у Го спо да Хри ста и чла-
но ви су Цр кве, би ва унет у ње ну све то та јин ску ре ал ност као њи хов при нос (Тво
је од Тво јих те би при но се ћи...; Са ми се бе, јед ни дру ге и сав жи вот свој Хри сту Бо
гу пре дај мо.) да би као та кав био ре ци пи ран од стра не ли тур гиј ске за јед ни це и ње-
ног пред сто ја те ља, и у окри љу бла го дат не ре ал но сти све те ев ха ри сти је био пре о-
бра жен, од при род не и со ци јал не све зе дво је раз ли чи тог по ла, у за јед ни цу уста но-
вље ну по обра сцу од но са Хри ста и Цр кве (Еф. 5).4 Ве ћи на ра но хри шћан ских спи-
са5 и ка нон ско прав них тек сто ва6 ка да го во ри о бра ку и ње го вој ва лид но сти то чи-
ни са мо у кон тек сту вред но ва ња и из ра жа ва ња мо гућ но сти да већ по сто је ћи брак 
бу де при хва ћен од стра не цр кве не за јед ни це [овде би тре ба ло на по ме ну ти да већ 
кра јем тре ћег и по чет ком че твр тог ве ка има мо фор му ли са на ка нон ско прав на до-
ку мен та ко ја у ви ду не ко ли ко од лу ка (са бор у Ел ви ри 305. го ди не7, са бор у Кар та ги-
ни 402. го ди не8) на гла ша ва ју до ми ни ра ју ћу функ ци ју др жа ве у ин сти ту ци о нал ном 
вред но ва њу бра ка. По ку ша ји, на су прот ра ни је спо ме ну том, да се Цр кви на мет не 
кон сти ту тив на уло га при скла па њу бра ка су би ли ве о ма рет ки, ма ло број ни и неу-
спешни]. Од но сно, Цр ква је мо гла ус кра ти ти ре цеп ци ју не ког већ по сто је ћег бра-
ка али га ни је мо гла и фак тич ки оспо ри ти уко ли ко је тај брак имао за кон ску осно-
ва ност. На ша Брач на пра ви ла у свом дру гом одељ ку у пот пу но сти пре не бре га ва-
ју ова квав при ступ и Цр кви да ју кон сти ту тив ну над ле жност при ли ком скла па ња 
бра ка хри шћа на. 

Тре ћи део ана ли зи ра ног до ку мен та, под на зи вом „Пра ва и ду жно сти брач них 
дру го ва“, по ку ша ва да ју ри дич ким по ступ ком нор ми ра ме ђу соб не мо рал не и имо-
вин ско прав не оба ве зе брач ни ка и њи хов за јед нич ки од нос пре ма де ци уко ли ко их 
у бра ку има. О без пред мет но сти по сто ја ња ова квих од ред би у цр кве ном нор ма тив-

4 ви ди, Ја на рас Х., op. cit., 9. по гла вље — Етич ки ка рак тер Све тих Тај ни, оде љак 8. — Брак и „љу бав-
на си ла“ при ро де, стр. 130.; одељк 9. — Тај на истин ског еро са, стр. 132.; оде љак 10., — Под ви жнич ки ка-
рак тер бра ка, стр. 135. 

5 Еф.5,14–32; Ев ха ри стиј ски сми сао овог ме ста се над во сми сле но ука зу је од че тр на е стог сти ха - „За
то ве ли: Уста ни ти ко ји спа ваш и вас кр сни из мр твих, и оба сја ће те Хри стос. ...“, а алу зи ја је нај ди-
рект ни ја од осам на е стог до два де сет пр вог сти ха у ко ји ма се пре по зна тљи во ма ни фе сту је Ев ха ри стиј ска 
Тај на — „..., не го се ис пу ња вај те Ду хом, го во ре ћи ме ђу со бом у псал ми ма и хим на ма и пје сма ма ду хов
ним, пје ва ју ћи и по ју ћи Го спо ду у ср цу сво ме, за хва љу ју ћи сваг да за све Бо гу и Оцу у име Го спо да на шег 
Ису са Хри ста,..“, да би по ре ђе ње ме ђу су пру жнич ког од но са са за јед ни цом Хри ста и Цр кве кул ми ни-
ра ло у по след њих де сет сти хо ва пе те гла ве — „Же не, по ко ра вај те се сво јим му же ви ма као Го спо ду, јер 
је муж гла ва же ни као што је и Хри стос гла ва Цр кви, и он је спа си тељ ти је ла. ... Јер смо удо ви ти је ла 
ње го ва,..., То га ра ди оста ви ће чо вјек оца сво је га и ма тер и при ли је пи ће се же ни сво јој, и би ће дво је јед но 
ти је ло. Тај на је ово ве ли ка, а ја го во рим о (у, за) Хри сту и о (у, за) Цр кву.“; ви ди, Иг њат. Ан ти ох., По сла
ни ца По ли кар пу 5,2; ви ди о то ме, Н. С. Ми ло ше вић, „Ев ха ри стиј ско бо го сло вље Све тог Иг ња ти ја Бо-
го но сца на при ме ру Тај не бра ка“, Ви дос. бр. 42. (2007), стр. 109–114; ви ди, Иг њат. Ан ти ох., По сла ни ца 
Ефе сци ма 3,4,5.

6 ви ди, Ти мо теј Алек сан дриј ски, ка нон 11., пи та ње: „Ако не ко по зо ве све ште ни ка да са ста ви (бла го
сло ви=вен ча) брак, па до чу је да је брак не за ко нит, као (на при мер) брак са тет ком, или је се стра по
кој не же не та ко ја ће се вен ча ти, тре ба ли кли рик (=све ште ник) да се ода зо ве, и да за њих учи ни При
нос (=Ли тур ги ју)?“, пре вод А. Јев тић, стр. 523.

7 Ка но ни 14, 15, 16 и 17.
8 Ка нон 102, ко ји се ди рект но ба ви бра ком из пер спек ти ве ње го вог пре стан ка раз во дом, ин си сти ра 

на ре ша ва њу тог пи та ња др жав ним за ко ном што ука зу је на још увек пре о вла ђу ју ћи зна чај др жав ног 
за ко но дав ства на на ста нак и пре ста нак бра ка. 

Зо ран де вр ња
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ном из ра зу не тре ба по себ но го во ри ти та ко да ће мо по дроб ни ји осврт на де сет чла-
но ва (69–78) овог одељ ка из о ста ви ти. 

Че твр ти оде љак (чл. 79–114) ана ли зи ра прав не мо гућ но сти за пре ста нак бра-
ка без би ло ка квих ре флек си ја на све то та јин ске и екли си јал не по сле ди це та квог чи-
на. По ред то га це ло куп ни нор ма тив ни сег мент ко јим се про пи су је пре ста нак бра ка 
прав ним пу тем пре су дом цр кве ног су да рас по ла же из ра зи то за ста ре лим те са вре-
ме ној прав ној на у ци и прак си не при јем чи вим ин сти ту ти ма. Пот пу на иг но ран ци ја, 
у овом цр кве ном до ку мен ту, брач но прав них од ред би гра ђан ског пра ва ко је се од-
но се на пре ста нак бра ка и у ве зи са тим за ко ни тих и ле ги тим них од лу ка др жав них 
су до ва, до во ди Цр кву и ње не чла но ве не са мо у ко ли зи ју са по сто је ћим прав ним по-
рет ком ко јег су као гра ђа ни део, већ и у из ве стан об лик дру штве ног изо ла ци о ни-
зма и псе у до е ли ти зма ко ји пот пу но за не ма ру је со ци јал ни кон текст жи во та Цр кве 
и ње них чла но ва у од ре ђе ној сре ди ни. Дру га чи је ре че но, сле ду ју ћи за ова квим до-
ку мен том Цр ква ну жно сво је вер ни ке ста вља у схи зо ид ну по зи ци ју где се са јед не 
стра не као гра ђа ни по ви ну ју нор ма ма дру штва у ко јем жи ве, док са дру ге као вер-
ни ци сле ду ју цр кве ним од ред ба ма, ко је по пре и мућ ству ни су цр кве не већ прав но и 
со ци јал но ар ха ич не на ста ле у не ком прет ход ном пе ри о ду, ко је су ако не у ди рект ној 
су прот но сти оно у не са гла сју са по зи тив ним за ко но дав ством са вре ме них др жа ва. 

У пе том де лу нор ми ра ју ћи фе но мен ме шо ви тог бра ка (чл. 115–123) Брач на пра
ви ла по ла зе ћи од кон сти ту тив не уло ге Цр кве у про це су на стан ка бра ка пре у зи ма ју 
на се бе од го вор ност да ýсло ве сту па ње у брак из ве сним огра ни ча ва ју ћим од ред ба-
ма ко је би са вре ме ном прав ном ло ги ком би ле ока рак те ри са не као дис кри ми ни шу-
ће. Из истих раз ло га ана ли зи ра ни до ку мент не раз ма тра мо гућ ност из у зи ма ња Цр-
кве из над ле жно сти за уста но вља ва ње бра ка сво га ве ру ју ћег чла на са осо бом ко ја 
при па да не кој дру гој хри шћан ској за јед ни ци или уоп ште ни је вер ник. Исте кри те-
ри ју ме Брач на пра ви ла за сту па ју и у ше стом де лу (чл. 124 и 125) у ко јем се ба ве фе-
но ме ном не хри шћан ских бра ко ва, од но сно бра ко ва ко ји су на ста ли као та кви а у 
ме ђу вре ме ну је је дан од су пру жни ка по стао члан Цр кве.

Про блем ван брач них за јед ни ца се раз ма тра у сед мом одељ ку (чл. 126 и 127) ко-
ји у пот пу но сти не ко му ни ци ра са до ми ни ра ју ћим трен дом у све на гла ше ни јем из-
у зи ма њу др жа ве и ње ног нор ма тив ног кор пу са из про це са уста но вља ва ња бра ка, 
при че му се брач на и ван брач на за јед ни ца (не фор мал на за јед ни ца), под ја сно де-
фи ни са ним усло ви ма, у све му прав но из јед на ча ва ју9. Од но сно, сва ка не фор мал на 
за јед ни ца да би би ла при хва ће на и при зна та као та ква у окви ри ма са вре ме ног за-
ко но дав ства, тј. из јед на че на са бра ком, тре ба да по се ду је пет де фи ни шу ћих од ред-
ни ца: 1) да је жи вот на за јед ни ца му шкар ца и же не (раз ли чи тост по ло ва), 2) да се 
ис по ља ва као све о бу хват на за јед ни ца жи во та, 3) да је за јед ни ца јед ног му шкар ца и 
јед не же не (мо но га мост), 4) да је по сто ја на и трај на за јед ни ца, и 5) да се отво ре но 
ис по ља ва у јав но сти, од но сно, да ни је скри ве на или та је на за јед ни ца10. Ова ко де фи-
ни са на не фор мал на за јед ни ца је при хва тљи ва и за цр кве ну ре цеп ци ју али не и за 
ин сти ту ци о нал но уста но вља ва ње ко је та ква за јед ни ца ина че за о би ла зи. По ла зе ћи 
од кон цеп та кон сти ту тив не над ле жно сти Цр кве при ли ком скла па ња бра ка Брач на 
пра ви ла, сва ка ко, не мо гу да пре у зму дру га чи ји де фи ни шу ћи став пре ма ван брач-
ним, од но сно, не фор мал ним за јед ни ца ма и као та кве их пот пу но ис кљу чу ју.

9 О про бле му цр кве не ре цеп ци је ван брач них за јед ни ца про чи та ти у ауто ро вој сту ди ји „Са вре ме на 
про бле ма ти ка бра ка у све тло сти брач них пра ви ла Све тог Ва си ли ја Ве ли ког“, оде љак — Са вре ме на цр-
кве на про бле ма ти ка ван брач них за јед ни ца, стр. 52–69.

10  Ја њић-Ко мар, Ко раћ, По ња вић, По ро дич но пра во, стр. 116–117.
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Осми оде љак ко јим се ре гу ли ше су коб цр кве но суд ког ауто ри те та и над ле жно-
сти, сем пр вог, од но сно, сто два де се то смог чла на, ста вљен је ван сна ге.

Ка да кри тич ки го во ри мо о Брач ним пра ви ли ма мо ра мо на гла си ти да овај до-
ку мент не по зи ци о ни ра брак у ис пра ван екли си ал ни, со ци јал ни, прав ни, ан тро по-
ло шки и со ти ри о ло шки кон текст. 

Тер мин Цр ква се по ми ње на пу но ме ста али ис кљу чи во у ин сти ту ци о нал ном 
зна че њу без ика квог ука зи ва ња на све то та јин ску ре ал ност ње ног про ја вљи ва ња у 
исто ри ји. Брак дво је хри шћа на ни на ко ји на чин ни је до ве ден у за јед ни цу са Тро-
јич ним Бо гом и чи ње ни цом ова пло ће ња Си на Бо жи јег Ису са Хри ста. Та ко ђе, брак 
ка ко је нор ми ран у овом до ку мен ту, ни на је дан на чин не из о бра жа ва ми сте ри ју од-
но са Хри ста и Цр кве. Ев ха ри сто цен трич ни ка рак тер жи во та хри шћа на, са мим тим 
и њи хо вог бра ка11, у пот пу но сти је ис кљу чен из кон цеп та Брач них пра ви ла. 

По ред то га ја сно је да на ве де ни до ку мент но си на сле ђе ми ну лих вре ме на и ви-
зи је уре ђе ња хри шћан ске за јед ни це ко ја је до ми ни ра ла у пе ри о ду тур ко кра ти је и 
ко ја је у том кон тек сту има ла сво је оправ да ње. Да нас оправ да ња за њи хо во по сто-
ја ње, сва ка ко, ви ше не ма. 

Ис кљу чи во прав на ди мен зи ја Брач них пра ви ла до во ди њи хо ве по што ва о це у 
пот пу ну не ус кла ђе ност са са вре ме ним тен ден ци ја ма у раз во ју прав ног по рет ка. 
Не из бе жно се Цр ква, при др жа ва ју ћи се ова квог брач ног кон цеп та, по зи ци о ни ра у 
са вре ме ном дру штву као пре ва зи ђе на и кон зер ва тив на, про шло сти окре ну та ин-
сти ту ци ја, ко ја уме сто ли дер ске и аван гард не по зи ци је у дру штву, што је ра ни је би-
ла ње на уло га, че сто за у зи ма ме сто на дру штве ној мар ги ни. 

Брак са гле да ван из пер спек ти ве Брач них пра ви ла не ука зу је на сво је бо жан ско 
из во ри ште ни ти на ег зи стен ци јал не чи ње ни це ра ди ко јих је бо го у ста но вљен, а ко-
је има ју кључ не им пли ка ци је на по сто ја ње чо ве ка да на шњи це. Со ти ри о ло шка ди-
мен зи ја је та ко ђе од сут на. 

Да ље ин си сти ра ње на њи хо вој при ме ни нас све ви ше уда ља ва од мо гућ но сти 
да на аутен ти чан и на пре да њу уте ме љен на чин раз у ме мо и прак ти ку је мо брак са-
гле да ва ју ћи га у ње го вој ев ха ри сто цен трич ној ди мен зи ји (ту не ми сли мо на ње го-
во об ред но ин кор по ри ра ње у ли тур гиј ско бо го слу же ње што пред ста вља про блем 
по се би и не ко ре спон ди ра са овом те мом12). Прав ну ре гу ла ти ву бра ка Цр ква тре-
ба да пре пу сти ин сти ту ци ја ма ко је ства ра ју пра во, док је ње но бла го дат но при зва-
ње да брак сво јих вер ни ка учи ни по доб ним сво ме кр сно ва скр сном све до че њу, ко је 
је не при сут но у овом, са мим тим Цр кви не по треб ном, до ку мен ту. 

Sum mary: Mo dern mar ri ge is in cri sis. Chri stian mar ri a ge al so. In ad di tion to the many con-
di ti ons that co u se this phe no me non, one of the most im por tant is the im pos si bi lity of re li gi o us 
com mu ni ti es to pre vent fre qu ent ap pe a ran ce of di vor ce. In the pro cess of re gu la ting the mar-
ri a ge of its mem bers our lo cal Church me na ged „Brač na pra vi la“ (“Mar ri a ge ru les”). Its struc-
tu re and con tents can no lon ger re spond to pa sto ral ne eds of the Church. Prin ci pal fe a tu re of 
the se ru les is emp ha si zed ri gi dity and lack of euc ha ri stic spi rit. This ar tic le as cri ti cal at ti tu de 
to wards the men ti o ned do cu ment is po in ting out to us its furt her ap pli ca tion mo re and mo-
re away from the aut hen tic un der stan ding of chri stian mar ri a ge and thus ge ne ra tes its cri sis.   

11  ви ди, Ν. Μιλοσεβιτς, „ Ἤ Θεία Εὐχαριστία ὠς κέντρον τῆς Θείας λατρίας“, μέρος δεύτερον „Τό μυστήρι-
ον τοῦ γάμου κατά τόν σύνδεσμον αυτοῦ πρός τήν Θείαν Εὐχαριστίαν“, σελ. 138–220.

12  ви ди та ко ђе, Н. С. Ми ло ше вић, „О на чи ну са вр ша ва ња све тих тај ни“, Бо го сло вље 1 (2008), стр. 40.
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Из во ри
Све то пи смо / Но ви За вјет, Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав не Цр кве, пре вод 

Ко ми си ја САС СПЦ, Бе о град, 1998. го ди на
Све ште ни ка но ни Цр кве, пре вод (са грч ког и сло вен ског) и ко мен та ри А. Јев тић, Пра во-

слав ни бо го слов ски фа кул тет и ман. Твр дош, Епар хи ја за хум ско-хер це го вач ка, Бе о град, 
2005. го ди на

Иг на ти је Ан ти о хиј ски (Бо го но сац), По сла ни це (Ри мља ни ма, Ефе сци ма, Маг не жа ни ма, Тра-
ли јан ци ма, Фи ла дел фиј ци ма, Смир ња ни ма и По ли кар пу) у „Де ла апо стол ских уче ни ка“, 
пре вео А. Јев тић, Вр њач ка ба ња, Тре би ње, 1999. го ди на
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