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уго во ра из 1511. го ди не за кљу чу је се да је ње го во 
пре зи ме би ло Ми ца ло вић, а име оца Рат ко (Fran
ci scus Ratchi Mi za lo vich). Он је био ме штар 
(мај стор) ко ји је сла гао књи гу, уз ве ро ват но ћу 
да је и ре зао сло ва. Ми лан Ре ше тар сма тра да 
је ње го ва уло га у том по слу би ла знат но ве ћа, 
тј. да ни је са мо по ма гао сво јом ру ком око књи ге 
ре жу ћи и сла жу ћи сло ва, већ и да је он пре у зео 
тро шко ве ње ног из да ва ња и оба ве зу да је раз но си 
по на шим кра је ви ма.6

Ка да се обра ти па жња на уну тра шњу ком по-
зи ци ју, уоча ва се по де ла Мо ли тве ни ка на не ко ли-
ко де ло ва: 1) ка лен дар (тј. ме се цо слов – спи сак 
све тих по ме се ци ма у ко ји ма се про сла вља ју); 
2) две при ступ не мо ли тве; 3) Ма ри ји на слу жба, 
по де ље на по бо го слу жбе ним ци клу си ма у то ку 
го ди не; 4) Слу жба Све тог кр ста; 5) Слу жба Све-
тог Ду ха; 6) По кор ни псал ми; 7) Слу жба за мр тве; 
8) Мо ли тве све те Бри ги те.

Мо ли тве ник је до жи вео и дру го из да ње 1571. 
го ди не, ко је је, та ко ђе, штам па но у Ве не ци ји. 

слу жБа све тоГ кр ста

Слу жба Све тог кр ста се на ла зи на че твр-
том ме сту у Мо ли тве ни ку (иза ка лен да ра, две 
при ступ не мо ли тве и Ма ри ји не слу жбе). На по-
чет ку тек ста да та је ру бри ка, у ко јој се го во ри о 
овом офи ци ју му, из ре че ном, на вод но, од стра не 
па пе Ива на.

Ћи ри лич ки мо ли тве ник из 1512. го ди не је за-
пра во li ber ho ra rum, тј. ча со слов (бо го слу жбе на 
књи га ко ја пред ста вља ма њи збор ник мо ли та-
ва пред ви ђе них за днев ни бо го слу жбе ни круг). 
У ма на стир ском и па ро хиј ском жи во ту ча со-
слов је јед на од основ них бо го слу жбе них књи га. 
Ча со слов сва ка ко ко ри сте и вер ни ци, а не са мо 
све штен ство и мо на штво. Иде ал хри шћан ског 
бо го слу же ња је и би ла ци клич на мо ли тва, ко ја 
се за сни ва ла на ко ри шће њу пса ла ма, би блиј ских 
пе са ма и де ло ва Све тог пи сма, ко ји ма су се вре-
ме ном до да ва ле и раз не хим не и мо ли тве.1 Ово 
је под јед на ко ва жи ло ка ко за ис точ ну, та ко и за 
за пад ну цр кве ну тра ди ци ју. Сва ко днев не слу-
жбе ни су са мо вид лич ног из ра за ве ре, већ су 
за вер ни ке од су штин ског зна ча ја, бу ду ћи да су 
по ве за не са це ло куп ним жи во том Цр кве. Мо ли-
тва сла ви тај ну спа се ња, ко је је за чо ве чан ство 
оства рио Хри стос.2

Ћи ри лич ки мо ли тве ник је штам пан у Ве не-
ци ји, 1512. го ди не, у штам па ри ји Ђор ђа Ру ско-
ни ја (Gi or gio Ru sco ni), на па пи ру. Штам па ње је 
за вр ше но у ав гу сту исте го ди не. Мо ли тве ник 
са др жи 140 ли сто ва па пи ра (Офич је са др жи 128 
ли сто ва, док мо ли тве све те Бри ги те са др же 12 
ли сто ва). Мо ли тве ник ни је пи сан устав ном ћи-
ри ли цом, ко јом су пре ње га штам па не књи ге у 
Обод ској штам па ри ји, и ко јом је ка сни је у Ве не-
ци ји књи ге штам пао Бо жи дар Ву ко вић.3 Пи сан 
је пак ћи ри лич ким ско ро пи сом, тј. за пад ном ћи-
ри ли цом. Ка ко је у са мом ње го вом на зи ву на гла-
ше но, на ме њен је Ду бров ча ни ма.4 

Два де ла мо ли тве ни ка (Офич је и Мо ли тве 
све те Бри ги те) пред ста вља ју јед ну књи гу, од но-
сно јед ну ти по граф ску је ди ни цу штам па ну у два 
за себ на де ла (Офич је је од штам па но 2. ав гу ста 
1512, док су мо ли тве све те Бри ги те од штам па не 
10. ав гу ста 1512). Мо гу ће је да су ова два де̏ла, 
ка ко на во ди Ре ше тар, сва ко за се бе ула зи ла у 
про да ју.5

У ко ло фо ни ма оба де ла мо ли тве ни ка да је се 
име Фран че ска Рат ко ви ћа. У по ми ња њу уоча ва ју 
се и ма ле раз ли ке, пре све га у за бе ле же ном пре-
зи ме ну. На и ме, на кра ју Офич ја на во ди се Фран-
че ско Рат ко вић, док се на кра ју Мо ли та ва све те 
Бри ги те по ми ње Фран че ско Рат ков. На осно ву 
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ћи ри ли цом 1512 го ди не, Ис то ри ски ча со пис II (1949–1950), 
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У мо ли тви, пред ви ђе ној за де ве ти час, ка же 
се ка ко је Го спод из дах нуо из го во рив ши „Ели 
Ели, ла ма за ба та ни”,11 Оцу је пре дао сво ју ду шу, 
а „ви те з” је ко пљем про био ње го во ре бро. По том, 
зе мља се по тре сла, док се сун це по мра чи ло:

У-Вриемедеветњгњсьподиньизьдашеџпи0đе
елиелилама-забатанињцџдџшџприеда.Ре-
бранеговасџлицомвитезьпрњбоде.земьла-се
тадаипњтресеи-сьџњоьцепомарьча.12

Чи тав офи ци јум је по све ћен Све том кр сту, и 
са те тач ке гле ди шта чи ни се ло гич ним да се го-
во ри о стра да њу и му ка ма Хри сто вим. Са дру ге 
стра не, ка да ове мо ли тве упо ре ди мо са мо ли тва-
ма ко је се чи та ју у пра во слав ној цр кви, при ме ти-
ће мо из ве сну раз ли ку. И у пра во слав ној цр кви 
се го во ри о Хри сто вим му ка ма и стра да њу, али 
се увек у окви ру то га по ми ње и Вас кр се ње. То се 
нај бо ље уоча ва у слу жби на Ве ли ки пе так, ка да 
се обе ле жа ва Хри сто ва смрт. У пет на е стом ан-
ти фо ну, ко ји се пе ва на ју тре њу Ве ли ког пет ка, 
ка же се: 

Днeсь ви си1тъ на дре1вэ, и4же на во да1хъ зeмлю 
по вэ1си вый: вэн це1мъ t те1рніz њбла га1етсz, 
и4же а4гг\лwвъ цр\ь: въ ло1жную багрzни1цу 
њбла ча1етсz, њдэ ва1zй нб\о о4бла ки: за у ше1ніе 
пріzтъ, и4же во їoрда1нэ сво бо ди1вый ґда1ма: 
гво здь ми2 при гво зди1сz же ни1хъ цр\ков ный: 
ко піе1мъ про бо де1сz сн\ъ дв\ы. по кланz1емсz 
стrте1мъ твои6м хrте2: по кланz1емсz стrте1мъ 
твои6м хrте2: по кланz1емсz стrте1мъ твои6м 
хrте2, по ка жи2 на1мъ и3 сла1вное твое2 воскrніе.

(Да нас ви си на кр сту, Онај ко ји је зе мљу на 
во да ма осно вао, тр но вим вен цем се кру ни-
ше Онај ко ји је цар ан ђе ла, у ла жну цар ску 
ха љи ну се обла чи Онај ко ји је не бо обу као 
обла ци ма, удар це при ма Онај ко ји је у Јор-
да ну осло бо дио Ада ма, ек се ри ма се при ки ва 
же ник Цр кве, ко пљем се про ба да Де вин син: 
кла ња мо се стра да њи ма Тво јим Хри сте, кла-
ња мо се стра да њи ма Тво јим Хри сте, кла ња мо 
се стра да њи ма Тво јим Хри сте, по ка жи нам и 
Тво је слав но вас кр се ње).13

У Офич ју Све тог кр ста за крст на ла зи мо из-
ра зе карст и криж. Карст се по ми ње пет пу та, 
док се криж по ја вљу је са мо је дан пут. Та ко ђе, сре-
ће мо осам пу та и име Го спод ње као Ису карст.

У мо ли тва ма се ста вља ак це нат на Хри сто ву 
жр тву. Хри стос је у ју тар ње вре ме од уче ни ка 
био оста вљен и пре дан су ди ја ма ко ји су га по том 
из да ли, про да ли и му чи ли:

Wтьcaмџдросьти. исьтина божаствена. бог
и-чьлов9к иесть. би џ-вриеме 0тарьне. њдь
знаниехь џченикњвь тџтако њсьтавлень. њдь
жùdi8izьdanьprodanьi-mùxenь.7

У це ло куп ном тек сту Офич ја Све том кр сту 
на гла ше ни су Хри сто во стра да ње и Хри сто ве му-
ке. По себ не пе сме (мо ли тве), ко је су пред ви ђе не 
за ча со ве (пр ви, тре ћи, ше сти и де ве ти), упра во 
су глав ни на гла ша ва о ци зна ча ја Хри сто вог стра-
да ња. Мо ли тве Офич ја Све тог кр ста за пра во су 
опи си тре ну та ка из Хри сто вог стра да ња ко ји су 
се до го ди ли у вр ло пре ци зно од ре ђе не пе ри о де 
да на, а ко је је ка сни је Цр ква по че ла обе ле жа ва ти 
у скло пу днев ног бо го слу жбе ног кру га. 

У мо ли тви пр вог ча са го во ри се ка ко је Хри-
стос кри вим све до че њем од ве ден Пи ла ту, би јен 
по вра ту, ве зан за ру ке и по пљу ван:

У-Вриемепарьвњпњведеньбиисџськапилатџ
кривомьсвидњчьбомџ-мьногаосьваđань.по-
вратџбиеньрџке-мџвезане.лицебож9поплџва-
но.светлостьнебеськаџгњдьна.8

У мо ли тви за тре ћи час се на гла ша ва да је 
Хри стос ра за пет у тре ћи час да на, прет ход но 
по ру ган и об у чен у цр ве ну сви лу, са по ста вље-
ном кру ном од тр ња на гла ви, те да је као та кав 
до ме ста стра да ња но сио крст:

Разапьни џпи8хџ о-трети дио дне. порџгань.
обџњченьџ-свитџцарьленџ.главанегњвана-
бњде-се крџнњмь тарьновомь. карьсть носи
на-рамџна-миесьтњњдьмџке.9

За ше сти час, мо ли тву про жи ма тре ну так ка-
да је Хри стос рас пет на кр сту и за јед но са раз бој-
ни ци ма ста вљен на му ке. Да ли су му жед ном да 
пи је оцат и жуч, и као јаг ње је узео гре хе љу ди и 
био по ру ган, иако је био Бог:

У-Вриемешесьтњ исџс бии карьстџ прибиень.
и-биис-разьбоиниьцињдьлџченьнамџкџ.же-
даньжџочии-њцьтабиинапњиень.8ганаць
гриехеџмивачловиекьи-бњгьтакњпорџгань.10

7 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, 61.
8 Ibid, 62.
9 Ibid, 62.
10 Ibid, 62.
11 Ibid, 62.
12 Ibid, 62.
13 Јо ван Жив ко вић, Збор ник цр кве них пе са ма, пса ла ма 

и мо ли та ва с ту ма че њем зна че ња ма ње по зна тих ре чи и 
с из во дом из ти пи ка, Срем ски Кар лов ци 1913, 453.
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слу жБа све тоГ ду ха

Слу жба Све тог Ду ха се на ла зи од мах иза 
Слу жбе Све тог кр ста. У ру бри ци се на во ди да је 
ово офич је на пи сао па па Бе не дикт.20 У овој слу-
жби ста вља се ак це нат на си ла зак Све тог Ду ха 
на апо сто ле у пе де се ти дан од Хри сто вог вас-
кр се ња. До ста је на гла ше но и да ва ње ми ло сти 
Бож је са мом вер ном на ро ду, као што је био Дух 
Све ти, ина че дат и апо сто ли ма:

Све ͜  мњгивиечьнибожедаинамьовџиславџ
и-милостьдџхасветњга.ко0-сиџченикњмьдањ
твоимьџ-даньњдьпедесетьдана.21

Све ти Дух се мо ли да до ђе и од бра ни и осло-
бо ди од зла оне ко ји га у мо ли тви при зи ва ју:

Придидџшесветидесниьцебож9парьтькриепњ-
стидџховьна.насьџбрании-сьлњбодињдь ͜  а-сьви-
ехьзала.да-намьне-наџдид8ваопакленидопџ-
щень9[мь]и-сьлобоđен9мьдџховьниемь.22

Ов де на ла зи мо па ра ле ле и слич ност са мо ли-
твом Све том Ду ху у пра во слав ном бо го слу же њу, 
у ко јој се исто та ко мо ли да Дух Све ти до ђе и 
усе ли се у нас и да нас очи сти и од сва ке не чи-
сто те и да спа се ду ше на ше:23

Цр\ю2 нбcный, ўтэ1ши те лю, дш\е и44сти ны, и4же 
ве здэ2 сы1й и3 всz6 и3спол наz1zй, со кро1ви ще 
бл\ги1хъ и3 жи1зни по да1те лю, прі и ди2 и3 все ли1сz 
въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всz1кіz скве1рны, и3 
сп\си2 бл\же ду1шы на1шz.

Мо ли тва ко ја се у окви ру овог офи ци ју ма 
пред ви ђа за пр ви час го во ри о Го спо ду Ису су 
Хри сту, и на бра ја нај ва жни је мо мен те ње го вог 
ово зе маљ ског жи во та (да је ро ђен од Де ве, умро, 
са хра њен, и вас кр сао, тј. по вас кр се њу се ја вио 
сво јим уче ни ци ма).

Те о ло шки је ве о ма ва жан крај ове бо го слу-
жбе не пе сме, где се три пу та по на вља „кла ња мо 
се стра да њи ма Тво јим Хри сте”, али се у фи нал-
ној по зи ци ји мо ли тве до да ју, а ти ме и на гла ша ва-
ју ре чи „по ка жи нам и Тво је слав но вас кр се ње”. 
И у оста лим бо го слу жбе ним пе сма ма на ла зи мо 
по ве за не крст и вас кр се ње, јер упра во Хри сто ва 
кр сна жр тва до би ја сми сао са мо и је ди но вас кр-
се њем. На не дељ ном ју тре њу, по ше стом гла су 
пе ва се: 

Крcтъ тв0й гдcи, жи1знь и воскrніе лю де мъ 
твои6м є4стъ, и на дё ю щ есz нaнь, тебE воскrша
го бGа нaше го поeмъ: по ми1луй на съ.

(Го спо де, крст Твој је сте жи вот и вас кр се ње 
Тво јим љу ди ма; на да ју ћи се у ње га, пе ва мо 
Те бе вас кр слог Бо га на шег: по ми луј нас).14

Или на не дељ ном ју тре њу, по осмом гла су 
(хва лит не сти хи ре), пе ва се:

По стра да1лъ є3си2 крcто1мъ, безстрcтный бж\е ство1м, 
по гре бе1ніе пріz1лъ є3си2 трид не1вное, да на1съ сво
бо ди1ши t ра бо1ты вра1жіz, и3 њбез сме1рт ивъ 
њжи во тво ри1ши на1съ хrте2 бж\е, во скrні е мъ 
твои1мъ чл\вэ ко лю1бче.

(По стра дао си кр стом, не стра дал ни бо жан-
ством, при хва тио си тро днев но по гре бе ње да 
нас осло бо диш од ро бо ва ња ђа во лу, и обе смр-
тив ши жи во тво риш нас, Хри сте Бо же вас кр-
се њем Тво јим, чо ве ко љуп че).15

Упра во је над Хри стом из вр ше на, по рим ском 
за ко ну, срам на ка зна, смрт на кр сту, ко ју је он 
пре тво рио у по бе ду. Про клет ство се, ка ко ка же 
Ло ски, пре тво ри ло у бла го слов.16 Кр ште њем се 
но ви хри шћа нин по гру жа ва у смрт ка ко би са 
Хри стом за јед но и вас кр сао. У жи во ту сва ког 
хри шћа ни на „крст и вас кр се ње са чи ња ва ју дво-
јед ну ствар ност, дво јед ну исти ну, дво јед ну си лу 
Спа со вог Бо го чо ве чан ског до мо стро ја обо же ња”.17 
Без кр ста не ма ни вас кр се ња. И упра во је вас-
кр се ње то ко је кр сту и стра да њу да је пот пу ни 
сми сао, од но сно спо̏зна ју да је жи во твор ним кр-
стом от кри ве но спа се ње (73. ка нон Ше стог ва-
се љен ског са бо ра).18

У Офич ју се мо ли да Бог жи ви ма по да ри по-
ми ло ва ње и ми лост, а мр тви ма по кој и от пу шта-
ње гре хо ва, док се за Цр кву мо ли мир и пра во 
је дин ство19.

14 Ок то и хъ, 2, Мо сква 1906, 94/r.
15 Ок то и хъ, 2, Мо сква 1906, 231/v.
16 Вла ди мир Н. Лос ский, Очерк ми сти че ско го бо го

сло вия во сточ ной Цер кви – Дог ма ти че ское бого сло вие, 
Мо сква 1991, 283.

17 Ју стин По по вић, Дог ма ти ка пра во слав не цр кве, III, 
Бе о град 1978, 703.

18 Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве с ту
ма че њи ма, 1, Бе о град–Ши бе ник 2004, 560–561.

19 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, 61.
20 Ов де се ми сли на па пу Бе не дик та XII (1334–1342). 

Ma rio Ro qu es, De ux li vres d’he u res du XVIe siècle en cyril li que 
bo sni a que, RÉS XII (1932), 64.

21 Ibid, 65.
22 Ibid, 66.
23 Јо ван Жив ко вић, Збор ник цр кве них пе са ма, 543.
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(Те би се мо ли мо и про си мо од Те бе, Го спо-
да ру чо ве ко љуп че, од Оца Го спо да и Бо га и 
Спа си те ља на ше га Ису са Хри ста, ко ји ра ди 
нас љу ди и ра ди на шег спа се ња си ђе с не бе са 
и при ми те ло од Ду ха Све то га и Ма ри је увек 
де вој ке и слав не Бо го ро ди це...

Чо ве ко љуп че, са слу шај нас у ко ји год Те дан 
за зо ве мо, а на ро чи то у овај дан Пе де сет ни це, 
у ко ји Го спод наш Исус Хри стос, по што се 
уз не се на не бе са и се де с де сне стра не Те би 
Бо гу и Оцу, по сла Све то га Ду ха на сво је уче-
ни ке и апо сто ле...”)28

Лич но свој ство Све тог Ду ха је сте да он ис хо-
ди од Оца. Отац пре ко Си на ша ље Све тог Ду ха. 
„бо ље је за вас да ја одем, јер ако ја не одем Уте-
ши тељ не ће до ћи к ва ма; ако ли одем, по сла ћу 
га к ва ма”.29 Ве ра у Ду ха Све тог, као тре ће ли це 
Све те Тро ји це, де фи ни са на је на Дру гом ва се-
љен ском са бо ру, 381. го ди не у Ца ри гра ду, док 
је Тре ћи ва се љен ски са бор у Ефе су, 431. го ди не, 
сво јим 7. ка но ном за бра нио би ло ка кво ме ња ње 
већ до не тог Сим во ла ве ре.30 

Про блем о ис хо ђе њу Све тог Ду ха и од Си-
на (из раз fi li o que – зна чи „и од Си на”) ја вља се 
на За па ду, кра јем IV и по чет ком V ве ка. Услед 
ја ког ути ца ја ари јан ства, же ле ло се на гла си ти 
бо жан ство Си на, ти ме што се де кла ри са ло да 
је Син при мио од Оца све, а ти ме и мо гућ ност 
уче ство ва ња у ис хо ђе њу Све тог Ду ха. У то ме је 
ве ли ку уло гу од и грао и африч ки ре тор Ма рио 
Вик то ри но, ко ји је де фи ни сао Све тог Ду ха као 
уза јам ну ве зу из ме ђу Оца и Си на.31 Та ко ђе, ве ли-
ку уло гу у од ре ђе њу fi li o que има ли су и Ила ри је 
из По а тјеа и Ав гу стин Хи пон ски.32 Ав гу стин је 
го во рио да Дух ис хо ди од Оца prin ci pa li ter, тј. 
од Оца као прин ци па и из во ра, и од Си на као из 
јед ног прин ци па (ta mqu am ex uno prin ci pio).33 

Њд-Диевичьне џтробе исџкарсть. бии роđен.
прњпeть. џмьрњ. и-покњпань и џськарьснџвь-
шиџченикомь-сесвоимьџказатемьпаодџха
ствњгаџченикњмьбиидань.24

По себ но је за ни мљи ва реч „те мь па о”, ко ја 
по том сле ди, јер уно си дво стру ку мо гућ ност 
ту ма че ња. Ре ше тар је ту ста вио знак уз ви ка и 
јед ну фу сно ту, у ко јој скре ће па жњу на по сто ја-
ње раз ли ке у од но су на дру го из да ње Мо ли тве-
ни ка, ко је је штам па но 1571. го ди не у Ве не ци ји. 
На и ме, у дру гом из да њу сто ји „тѥ мь по даѡ”.25 
Пре ма то ме, по сто је две мо гућ но сти ту ма че-
ња: где мо же би ти реч о „те мь па о” од ла тин ског 
tem plum ’храм’ или се пак ра ди о „тѥ мь по даѡ”, 
ка ко на во ди Ре ше тар да сто ји у дру гом из да њу, 
од но сно „њи ма да о”. Ако се осло ни мо на ту дру-
гу мо гућ ност зна че ња „њи ма да о”, из то га мо же 
про и за ћи схва та ње да је Хри стос по ма зан Све-
тим Ду хом, јер са мо име Хри стос (грч. Χριστός) 
зна чи ’по ма за ник’, тј. онај ко ји је по ма зан. У дру-
гом слу ча ју, ако би смо се осло ни ли на пр ву мо-
гућ ност зна че ња ’храм’ ту ма че ње би би ло да 
Хри стос пред ста вља храм у ко ме оби та ва Дух 
Све ти, ко га он при ли ком свог Ваз не се ња обе ћа-
ва уче ни ци ма, а ко га је пак по слао у пе де се ти 
дан по Вас кр се њу, од но сно де се ти по Ваз не се њу. 
Ов де би мо гло до ћи и до про ду бље ног ту ма че ња 
да Све ти Дух би ва пот чи њен и Си ну (јер у ње му 
оби та ва као у хра му), што би мо гло да се ин тер-
пре ти ра као по ми ња ње fi li o que.

Да кле, Хри стос је тај ко ји, ов де, ша ље Све-
тог Ду ха сво јим уче ни ци ма. И у пра во слав ној 
хим но гра фи ји се ја сно на по ми ње да Го спод Исус 
Хри стос ша ље апо сто ли ма Ду ха Све то га, ко јим 
они пак осва ја ју ва се ље ну, од но сно да се пре ко 
Си на Све ти Дух ша ље у свет. У пра во слав ној 
хим но гра фи ји ни је слу чај, као што је слу чај у 
овом Мо ли тве ни ку, да се за јед но са мо мен ти ма 
из Хри сто вог ово зе маљ ског жи во та спо ми ње и 
сла ње Све тог Ду ха,26 док се, са дру ге стра не, у 
мо ли тва ма ко је се чи та ју на Пе де сет ни ци на ве-
чер њу то по ми ње: 

Те бэ2 мо1лимсz, и6 те бе2 про1си мъ, вLко чл\вэ
ко лю1бче, nц\а2 гDа и6 бг\а и сп\са на1ше га їи\са 
хrта2, на1съ ра1ди чл\кwвъ, и6 на1шегw ра1ди сп\се1ніа 
сше1дшагw съ нб\съ и6 вопл\ти1вша госz t дх\а 
ст\а1гw и6 мр\jи при снодв\ы и6 пре сла1вныz бцdы...

чл\вэ ко лю1бче, ўслы ши ны2, вo1нь же по во зне
се1ніи гдcа на1шегw їи\са хrта на нб\са2, и6 сэ дэ1ніи 
њде сну1ю те бє2 бг\а и6 nц\а2, низ по сла2 ст\а1гw дх\а 
на ст\ы1z ўчен\ки2 и6 а3пcлы...27

24 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, 65.
25 Ibid, 130.
26 Јо ван Жив ко вић, Збор ник цр кве них пе са ма, 539–547.
27 Ibid, 547–548.
28 Ири неј Ћи рић, Не де ља све те Пе де сет ни це – пра

знич не слу жбе, Но ви Сад 1942, 363.
29 Јн 16, 7.
30 Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве с ту

ма че њи ма, 1, 265–266; 298–300.
31 Ma ri us Vic to ri nus, Adver sus Ari um, I, 47, 31–33; IV 16, 

25–28, Tra ittés théolo gi qu es sur la Tri nité, I, SC 68, Pa ris 1960, 
330, 546.

32 Ila rio de Po i ti ers, La Trinità, II, Ro ma 2011, VIII, 12; XII, 
55; 71–73; 311–312.

33 Ed ward Far ru gia, Fi li o que, Di zi o na rio en cic lo pe di co 
dell’Ori en te cri sti a no, Ro ma 2000, 303.
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У Слу жби Све том кр сту сто ји: „ткѡго дѥ ре че 
ѡве ри е чи сва ки да нь наврѥ ме своѥ има про
щень тисѹћа го ди щ а”,40 док је у слу жби Све том 
Ду ху „ткѡга ре че иедь но мь нада нь здевѡци
но мь три тисѹћа иче та рь де сь ти да на има 
про щ ен”.41 

По јам опро ста (ин дул ген ци ја) свој ствен је 
за пад ној цр кви. Сво је по ре кло во ди из сред њо-
ве ков ног пра ва, тач ни је из цар ских ам не сти ја, 
ко је су вр ше не на Вас крс, а о ко ји ма пак има мо 
по ме на у Те о до си је вом ко дек су De in dul gen ti is 
cri mi num (CTh. IX 38).42 У по чет ку су се упо ре-
до са овим из ра зом ко ри сти ли и си но ни ми pax, 
do na tio, con do na tio, re mis sio.43

У исто ри ји цр кве, у VI и VII ве ку, би ва ло је 
слу ча је ва да је од ре ђе на осо ба пре у зи ма ла на се-
бе епи ти ми ју дру ге осо бе. По сто ја ла је и прак са 
за ме не од ре ђе не епи ти ми је не ком дру гом. Уме сто 
стро гих по сто ва или мо ли та ва, не ки су их ме ња-
ли ми ло сти њом или хо до ча шћем у Је ру са лим 
или Рим или на гроб све тог апо сто ла Ја ко ва Зе-
ве де је ва (Сан тја го де Ком по сте ла у Шпа ни ји).44

Од XI–XIII ве ка по чи њу да се ја вља ју и lit te rae 
re mis si o nis, тј. раз ре шне гра ма те, ко је су да ва ли 
рим ске па пе, пап ски ле га ти, или епи ско пи или 
пак игу ма ни. Ва жан пе ри од раз во ја ин дул ген ци ја 
био је у вре ме кр ста шких ра то ва, ка да су па пе 
вла шћу све тих апо сто ла Пе тра и Па вла да ва-
ли раз ре ше ње од епи ти ми је и от пу шта ли гре хо-
ве. И Пр ви ла те ран ски са бор (1123), у свом 11. 

На овај на чин Бог је јед на су шти на, а три Ли-
ца. Да кле, по и сто ве тив ши су шти ну са Бо гом, при 
том Ли ца пред ста вља ју ћи као свој ства, Ав гу стин 
је дао пред ност су шти ни из ко је из ви ру Ли ца као 
дру го сте пе ни еле мен ти. На осно ву ово га Ав гу-
стин да је пред ност Си ну у од но су на Све то га 
Ду ха и сма тра да Син за јед но са Оцем пред ста-
вља из вор Све то га Ду ха – Fi li o que.34 Ав гу сти-
но ва те о ло ги ја, ко ја је пре ко Фра на ка по ста ла 
те о ло шко упо ри ште За па да у су прот ста вља њу 
ис точ ном бо го сло вљу, ства ра ју ћи ве ли ке бо го-
слов ске про бле ме, оста ла је ка мен спо ти ца ња 
из ме ђу две Цр кве.

Sic er go eum ge nu it, ut eti am de il lo Do num 
com mu ne pro ce de ret, et Spi ri tus san ctus spi
ri tus es set am bo rum.35 

Иако је са бор у Ахе ну, 809. го ди не, у ве ћи ни 
био за fi li o que, па па Лав III је, 810. го ди не, на ре-
дио да се у ба зи ли ци све тог Пе тра по ста ве две 
уре за не сре бр не та бли це са Ни ке о ца ри град ским 
сим во лом ве ре без до да ва ња fi li o que. Па па је то 
учи нио, ка ко све до чи и нат пис, из љу ба ви и ра ди 
одр жа ња пра во слав не ве ре.36

Код пра во слав них у Све тој Тро ји ци сва ка 
лич ност има сво је пер со нал но свој ство: Отац је 
не ро ђен, Син се ра ђа од Оца и Све ти Дух ис хо-
ди од Оца. Сто га, по сто ји јед но на че ло у Све тој 
Тро ји ци, а то је Отац. За пра во слав не fi li o que је 
би ло не при хва тљи во, јер се на тај на чин уво де 
два на че ла у Све ту Тро ји цу и ти ме ру ши ње но 
је дин ство. Сход но то ме, у Све тој Тро ји ци не мо-
гу да по сто је два или три по чет ка или узро ка, 
већ са мо је дан, а то је Отац. Јер, у су прот ном, 
уко ли ко би по сто ја ла два или три по чет ка, тј. 
узро ка, он да би би ла два или три Бо га, а не је-
дан.37 Сто га су се ис точ ни оци про ти ви ли схва-
та њу о пре вас ход ству су шти не у од но су на лич-
но сти, ис ти чу ћи да ј е  д а н  Б о г  ј е  О т а ц; 
је дан Бог ни је јед на без лич на су шти на. Да кле, 
то је лич ност Оца, а пре ма то ме мо же мо ре ћи да 
је Бог јед на су шти на, а три Ли ца.38 Све то о тач ка 
тра ди ци ја твр ди да где год је Син при су тан, ту 
су и Отац и Све ти Дух, и где год је Све ти Дух, 
ту су при сут ни и Отац и Син. Дру гим ре чи ма, 
уко ли ко укло ни те Тро ји цу, Бог не по сто ји, јер 
је ди ни на чин да по сто ји Бог је сте: као Тро ји ца.39 

те ма опро ста

У ру бри ка ма ко је се на ла зе на по чет ку оба 
офич ја, ко ја смо ви де ли, сто ји ин ди ка ци ја да ко 
год из го во ри ово офич је у вре ме ка да је пред ви-
ђе но, има од ре ђе ни вре мен ски пе ри од опро ста. 

34 Јо ван Зи зју лас, Дог мат ске те ме, Но ви Сад 2009, 
243–244.

35 S. Augu sti nus, De Tri ni ta te, XV, 17, 29, PL 42, Pa ris 1845, 
1081.

36 Ју стин По по вић, Дог ма ти ка пра во слав не цр кве, I, 
Бе о град 1932, 196; Јо ван Зи зју лас, Дог мат ске те ме, 239.

37 Ју стин По по вић, Дог ма ти ка, 196.
38 Јо ван Зи зју лас, Дог мат ске те ме, 147–160, 246; Јо ван 

Зи зју лас, Екли си о ло шке те ме, Но ви Сад, 2010, 136–138; Ге-
ор ги је Фло ров ски, Твар и твар ност, Те о ло шки по гле ди, 1–4, 
Бе о град 1991, 69–78.

39 Јо ван Зи зју лас, Хри стос, Све ти Дух и Цр ква, Тео-
ло шки по гле ди, 1–4, Бе о град 1991, 90–91; Јо ван Зи зју лас, 
Дог мат ске те ме, 150.

40 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, 61.
41 Ibid, 65.
42 „Ob di em paschae, qu em in ti mo cor de ce le bra mus, om ni-

bus, qu os re a tus ad strin git, car cer in clu sit, cla u stra dis so lu i mus. 
Ad ta men sac ri le gus in ma i e sta te, re us in mor tu os, uene fi cus, si ue 
ma le fi cus, adul ter rap tor ho mi ci da com mu ni o ne is ti us mu ne ris 
separentu”, Co de Théodo sien IX, 38, 3, Co de Théodo sien I–XVI, 
Co de Ju sti nien, Con sti tu ti ons sir mon di en nes, II, SC 531, Pa ris 
2009, 184–193; Pi er re Adnès, „Indulgences”, DS, VII–2 Pa ris 
1971, 1713–1728; Eti en ne Mag nin, In dul gen ce, DTC, VII–2, 
Pa ris 1923, 1594–1636.

43 Ми ха ил С. Ива нов, Еле на В. Ка зе ко ва, Вла ди мир В. 
Тю ша гин, Ин ду ль ген ция, Пра во слав ная Эн ци кло пе дия XXII, 
Мо сква 2009, 632.
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Ду бро вач ки ћи ри лич ки мо ли тве ник је, ка ко 
се и ви ди по мо ли тва ма ко је се у ње му на ла зе, 
на ме њен ка то лич ком цр кве ном под руч ју. Ње гов 
ве ли ки зна чај ни је са мо у то ме што је штам пан 
ћи ри ли цом, већ сва ка ко и у то ме што је јед на 
од нај ста ри јих ћи ри лич ких штам па них књи га. 
Вред но је по ме на и то да је ов де у пи та њу пр ва 
књи га ко ја ни је штам па на цр кве ном устав ном 
ћи ри ли цом. 

Исто вре ме но, мно ге мо ли тве ко је се на ла зе у 
овом мо ли тве ни ку су ве о ма слич не мо ли тва ма 
ко је се ко ри сте у пра во слав ној цр кви. Ме ђу тим, 
ако је ко јим слу ча јем би ло по ку ша ја да се ис ко-
ри сти ме ђу пра во слав ним жи вљем у При мор-
ју (бу ду ћи да је пи сан ћи ри ли цом), он си гур но 
ни је на и ла зио на ола ко при хва та ње од стра не 
пра во слав них, јер се по мно го че му од мах за-
па жа ло да се ра ди о ка то лич ком мо ли тве ни ку. 
Нај о чи ти је је би ло ви де ти већ у са мом са др жа ју 
да по сто је слу жбе и офи ци ју ми ко ји се не др же у 
пра во слав ној цр кви. До вољ но је би ло, исто та ко, 
ви де ти ка лен дар (ме се цо слов) ко ји се у са мом 
Мо ли тве ни ку на ла зио, и уви де ти име на мно-
гих све тих ко ји се у пра во слав ној цр кви не сла-
ве. У скла ду с тим, у са мим слу жба ма ко ри сте 
се мно ги ла тин ски из ра зи, ко ји се пак у пра во-
слав ном бо го слу же њу и ме ђу пра во слав ни ма, 
не ко ри сте. У ра ду смо по ка за ли и да у две ма 
слу жба ма (Све тог кр ста и Све тог Ду ха) по сто је 
те о ло шка уче ња ко ја су ти пич на за Ка то лич ку 
цр кву (fi li o que и ин дул ген ци је), а ко ја су не са-
гла сна са пра во слав ним уче њем. Исти на, уче ње 
о fi li o que ни је екс пли цит но на ве де но, али се под 
од ре ђе ним усло ви ма мо же на зре ти. Ин дул ген-
ци је су, с дру ге стра не, очи то на ве де не у по гла-
вљи ма обе ана ли зи ра не слу жбе.

ка но ну, го во ри о ин дул ген ци ји ви те зо ва, ко ји су 
се бо ри ли у Све тој Зе мљи. И Бер нард Клер во ски 
је упо тре бља вао тер мин ин дул ген ци ја, у зна че-
њу осло бо ђе ња од епи ти ми је за све гре хе ко ји 
су ис по ве ђе ни скру ше ним ср цем.45 Исто та ко, 
па па Ино ћен ти је III је на Че твр том ла те ран ском 
са бо ру (1215), об ја вљу ју ћи но ви кр ста шки рат, 
из ре као да ће сви ис по ве ђе ни гре си они ма ко ји 
бу ду уче ство ва ли у по хо ду, би ти опро ше ни.46 То је 
ка сни је и би ло по твр ђе но и на Пр вом и Дру гом 
ли он ском са бо ру (1245. и 1274).

Ве ли ки ути цај на бо го слов ски раз вој ин дул-
ген ци ја дао је Ан сел мо Кен тер бе риј ски. Он је 
сма трао да се гре си не мо гу та ко ла ко опро сти ти, 
већ је нео п хо дан и је дан вид ка зне. То ма Аквин-
ски је за сту пао ми шље ње да је из Бож је ми ло сти 
до шла и мо гућ ност да се осло бо ди од вре мен ске 
ка зне. Упра во је сам Го спод по ве рио Цр кви да 
в е  з у  ј е  и  р а з  р е  ш а  в а  гре хе и та власт 
кљу че ва (po te stas cla vi um) омо гу ћа ва и осло-
ба ђа ње од кри ви це и веч не ка зне за грех. Па па 
Кли мент VI је, 1343. го ди не, зва нич но про гла сио 
уче ње о бес ко нач ним за слу га ма Хри ста, Бо го ро-
ди це и све тих, ко је чу ва Цр ква, а ко је су по ве ре не 
Пе тро вом на след ни ку да њи ма ру ко во ди. 

Цр кве ни ауто ри тет пре ко ин дул ген ци је (по-
сред ством не ког до брог де ла или мо ли тве) из 
цр кве не ри зни це да је вер ни ку раз ре ше ње пред 
Бо гом од вре мен ске ка зне, сра змер но од ре ђе ном 
до бром де лу или мо ли тви ко ју је учи нио.47 Ка ко 
го во ри То ма Аквин ски, вер ник, тра же ћи опрост, 
вр ши апе ла ци ју за јед нич ким цр кве ним до бри ма 
(до брим де ли ма) ка ко би мо гао ка сни је да от-
пла ти свој дуг.48 То ком вре ме на до ла зи ло је до 
ве ли ких зло у по тре ба у ве зи са ин дул ген ци ја ма, 
па су оне и про да ва не.49

45 S. Ber nar dus Cla rae-Val len sis, Epi stu la CCCLXIII, PL 
182, 567: „Su sci pi te cru cis sig num, et om ni um pa ri ter, de qu i bus 
cor de con tri to con fes si o nem fe ce ri tis, in dul gen ti am obtinebis”.

46 Ex pe di tio pro re cu pe ran da Ter ra San cta, Man si 22, 1067: 
„ple nam su o rum pec ca mi num, de qu i bus ve ra ci ter fu e rint cor de 
con tri ti et ore con fes si, ve ni am indulgemus”.

47 Char les Jo ur net, Te o lo gia del le in dul gen ze, Mi la no 1966, 51.
48 Ibid, 48.
49 У но ви је до ба ин дул ген ци је су фор му ли са не од стра не 

па пе Па вла VI, (In dul gen ti a rum doc tri na од 1. ја ну а ра 1967. 
го ди не) и у Ко дек су ка нон ског пра ва из 1983. го ди не (ка но ни 
992–997). По сто је два ти па ин дул ген ци је: пот пу на и де ли-
мич на. Ка нон 992. де фи ни ше ин дул ген ци ју као осло ба ђа ње 
од вре мен ске ка зне за гре хе чи ја је кри ви ца већ опро ште-
на. Дру гим ре чи ма, да је се опро штај вер ни ку под од ре ђе ним 
усло ви ма пре ко Цр кве, од бла га ко је су учи ни ли Хри стос и 
све ти те љи. Co di ce di Di rit to Ca no ni co e leg gi com ple men ta ri 
co men ta to, Ro ma 20044, 660–661.


