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Вовед 

 

 Првата света тајна, преку која секој човек може да стане член на Црквата Божја и 

учесник во останатите Свети тајни1: Миропомазание, Причест, Покајание, Елеосветување, 

Свештенство и Брак, како и да се ползува со благодатните Божји дарови преку Светите 

молитвословија, и на тој начин да прими и да добие полза од благодатното дејство на 

даровите на Светиот Дух – е светата тајна Крштение. Пример дека најнапред треба да 

пристапиме кон светата тајна – Крштение и веднаш потоа кон светата тајна 

Миропомазание, а потоа откако ќе го добиеме дарот на Светиот Дух и благодатните 

предизпозиции да се осветуваме и да се усовршуваме во верата, со цел да станеме идни 

членови на Царството Божјо, ни дал нашиот Спасител, Господ Исус Христос, крштевајќи 

се во реката Јордан од свети Јован Крстител. Тогаш над Него во вид на гулаб видливо 

слегол Светиот Дух со своите благодатни лачи (Матеј 3,13-17). 

                                                 
1 Благодатта Божја е несоздадена Божја енергија, потребна нам за спасение. 
 Адам ја изгубил, преку гревот. 
 Христос пак ни ја повратил преку жртвата на крстот. 
 А Светиот Дух ја излива врз нас. 
 Еден од начините на кои ја излива се Светите тајни. 
 Значи, тие се средства преку кои ни се дарува Божјата благодат, за осветување и спасение. 
 Ни ги оставил Христос. Тие се од Него основани, сите! Крштението, миропомазанието, причеста, 
покајанието, елеосвештението, свештенството и бракот. 
 За нивниот број ни сведочи Светото писмо, иако не посочува бројка – ги споменува сите; како и 
светите отци: ние немаме ни повеќе ни помалку тајни од овој број во Црквата (Послание на источните 
патријарси). 
 Овие тајни, заедно, го опфаќаат целокупниот живот човеков – од раѓањето, до смртта, и им 
одговараат на нашите духовни потреби: крштението – нè очистува од првородниот и од личниот грев и нè 
препораѓа за нов духовен живот; миропомазанието – ни дава сили за духовно напредување; покајанието нè 
очистува од гревот; причеста – нè соединува со Христа; елеосвештението – нè исцелува од духовни немошти 
и телесни болести; свештенството – дарува благодат за учење, осветување и водење на верните кон 
спасение; бракот – ја осветува брачната врска и помага за одгледување на децата. 
 Секоја тајна има две страни: видлива и невидлива. Видливата е: она што го врши свештеникот, 
зборовите, молитвата и материјата, а невидливата: благодатта која слегува врз човека. 
 Зошто мора да постои и видлива страна на тајната? – Затоа што човекот е составен од душа и од 
тело. „Ако беше ти без тело, Христос ќе ти ги соопштеше даровите на духовен начин. Но, бидејќи душата 
твоја е соединета со тело, духовното ти се соопштува низ материјалното“, вели Златоуст. 
 Задолжителни тајни: За сите христијани задолжителни се: крштението, миропомазанието, причеста, 
покајанието и елеосвештението; не се задолжителни: свештенството и бракот. 
 Едни тајни се повторуваат повеќе пати, а други не. Не се повторуваат следниве тајни: крштение, 
миропомазание (но во случај некој човек да се враќа кон православието, од кое беше отпаднал, 
миропомазанието се повторува) и свештенство. 
 За вршење на Светите тајни потребно е: лице, кое ја извршува, лице кое ја прима, материја и 
зборови со кои се призива Светиот Дух. 
 И уште нешто многу значајно: потребна е вера и духовна подготовка. 
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Светата тајна крштение2 се служи според старото предание на Црквата, во 

присуство на сведоци, кои се повикани од страна на родителите на оној, кој што се 

                                                 
2 Крштението е света тајна која претставува единствен начин да се влезе во Црквата Христова, во 
заедницата на Божјиот народ, чија глава е Самиот Христос. Таа претставува врата за влез во Црквата како 
благодатно Царство и со неа започнува христијанскиот живот. Крштението претставува граница која ги 
одделува членовите на телото Христово од останатите луѓе, кои се наоѓаат надвор од тоа тело. Со оваа света 
тајна човекот се облекува во Христа, според зборовите на светиот апостол Павле, кои се пејат за време на 
трикратното кружење на оној кој се крштева околу купелот: „Вие кои во Христа се крстивте, во Христа се 
облековте“ (Гал. 3,27). Според зборовите на Спасителот: „Ако некој не се роди од вода и Дух, не може да 
влезе во царството Божјо“ (Јован 3,5), гледаме дека само преку крштението се станува христијанин. Во 
светата вода на крштението човекот се очистува од сè што е грешно и се преродува од Светиот Дух. Доколку 
е дете се очистува од прародителскиот грев, а доколку е возрасен – и од личните гревови. 
 Тајната на Крштението ја востановил Самиот Спасител кога по Своето воскресение им дал заповед 
на апостолите: „Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух“ 
(Матеј 28,19). Он и со својот пример го осветил крштението, примајќи го истото од светиот Јован Претеча. 
 Во старата христијанска Црква, кога се крштевале возрасни, кандидатите кои се нарекувале 
катихумени, биле припремани со настава која траела 1 – 3 години, а исто така и преку молитвите на црквата 
– обичај што сè уште постои. Тие постепено биле воведувани во црковниот живот преку посебни молитви, 
толкувања на Светото писмо и Символот на верата и сл. Кандидатите во старата Црква биле носени кај 
Епископот, кој во исто време бил и парох и учител, заедно со други христијани кои биле сведоци дека 
кандидатот што приоѓа кон оваа света тајна е со чисти намери. Приемот на кандидатите започнувал во 
почетокот на Великиот пост и се состоел од испит пред епископот на Велики Петок, а крштевањето се 
случувало на литургијата на Велика Сабота.  

Сѐ до сега Пасхалното богослужение во Православните Цркви носи во себе траги од првобитната 
пракса на извршувањето на Крштението: ноќниот опход (литијата) околу храмот некогаш била поворка на 
новокрстените, кои облечени во бели облеки, држејќи запалени свеќи, влегувале во црквата, каде ги 
дочекувало радосното „Христос Воскресе!“. Иако во наше време веќе подолго огласувањето не се 
практикува, неговата неопходност, посебно кога станува збор за крштение на возрасни, е очигледна: пред 
крштение неопходно е да се поучи. Во пракса свештеникот пред почетокот на Светата Тајна одржува кратка 
беседа, изложувајќи ги основите на вистинската вера. Во чинот на крштението сочувани се молитвите за 
огласените и изгонувањата на ѓаволот (егзорцизмот), по кое се одвива свеченото одрекување на оној кој се 
крштева од ѓаволот и исповедањето на верата во Христа. Потоа следи осветувањето на водата, помазувањето 
со елејот и трикратното потопување во водата со изговарањето на зборовите: „Се крштева слугата Божји 
(името) … во името на Отецот, – амин, и Синот – амин, и Светиот Дух – амин“. Непосредно после 
потопувањето во водата следи Светата Тајна Миропомазание, по што се врши трикратно вртење околу 
купелот со пеењето на „Елици во Христа крестистесја“. Чинот на крштение се завршува со читање на 
Апостолот и Евангелието, симболичкото потстрижување на коса и воцрковување (машките деца се 
внесуваат во олтарот). Веднаш по крштевањето и наредните денови новокрстените, независно од возраста, 
пристапуваат кон причестување со Светите Тајни. За разлика од Римската Црква, каде миропомазанието и 
првата причест не се вршат на дете пред да наполни седум години, Православната Црква им ја овозможува 
на децата оваа Света Тајна од нивна најрана возраст, за да не ги лиши од живата, иако не сосема свесна, 
врска со Христа. 

Во епохата на Константин Велики било прифатено првенствено да се крштеваат возрасни, зашто 
поголема важност му се предавало на свесното примање на Светата Тајна. Па некои, знаејќи дека преку 
Крштението се простуваат гревовите, ја одлагале Светата Тајна до последниот ден од животот. Самиот 
император Константин се крстил пред смртта. Светиот Григориј Богослов бил син на епископ, а се крстил во 
зрела возраст, светиот Василиј Велики и свети Јован Златоуст исто така се крстиле по завршувањето на 
високата школа. Сепак праксата на крштевање на деца не е помалку дрвна – апостолите крштевале цели 
семејства во кои имало и деца (Дела 10,48). Свети Иринеј Лионски (II век) вели: „Христос дошол да ги спаси 
оние кои преку Него се преродуваат во Бога: доенчиња, деца, младенци, постари“. Ориген го нарекува 
обичајот на крштевање на доенчиња „апостолско предание“. Сто дваесет и четвртото Картагинско правило 
содржи анатема против оние кои ја отфрлаат неопходноста од крштевањето на доенчињата и новородените 
деца, кои, иако не згрешиле сами, треба да се ослободат од првородениот грев.  
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крштава, а тие сведоци се нарекуваат кумови. Односот, пак кој се стекнува при 

крштението измеѓу кумот и извесни негови роднини од една страна - со крштеникот и 

извесни негови роднини од друга страна - се нарекува духовно сродство. 

Кумот преставува духовен родител на детето, кое се крштева. Негова задача не е 

само да биде сведок на оној, кој се крштева, туку новокрстениот треба од него да биде 

поучуван во чистата православна вера и во благочестивото православно живеење. Па 

оттаму, како императив се надметнуваат и карактерните особини, кои треба да ги 

поседува оној кој е кандидат да биде кум на нечие крштевање.  

                                                                                                                                                             
Праслика на новозаветното крштение претставува Јовановото „покајно крштение за простување на 

гревовите“ кое тој го извршувал во водите Јордански. Водата е еден од најдревните религиски симболи. Во 
Библијата водата е симбол на животот (Иса. 35,6-7; 58,11), благодат Божја, духовна и морална чистота на 
човекот (Иса. 1,16). Кај древните Евреи вообичаени биле честите миења, кои, исто како ни жртвената крв, не 
можеле да го измијат првородниот грев и да го ослободат човекот од власта на ѓаволот. Крштението 
Јованово било слично по форма на тоа ритуално измивање, а по смисла претставувало подготовка за средба 
со Христа: „Подгответе го патот Господов, порамнете ги патеките Негови“ (Марко 1,3). Христос не дошол 
кај Јован да се крсти за да се измие, затоа што бил безгрешен и чист, туку преку Своето влегување во Јордан 
да ги освети водите на реката, дарувајќи им ја Својата енергија и сила, и правејќи ги животворни и 
живоносни. Во Светата Тајна Крштение исто така се осветуваат водите, затоа и се читаат молитвите со 
призивање на Светиот Дух. Како што веќе напоменав, Светата Тајна Крштение ја заповедал Самиот 
Христос: „Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух“ 
(Матеј 28,19). Заповедта Христова ги содржи основните елементи во чинодејствието на Светата Тајна: 
претходно поучување, без кое верата нема да биде свесна, потопување во вода, и формулата: „Во името на 
Отецот и Синот и Светиот Дух“. Во првобитната Црква - крштението се извршувало со потопување во вода 
(спореди: Дела 8,38) затоа и во најраната епоха крштевале во „вода жива“, односно истечна, речна, а не 
мирна езерска вода. Сепак многу рано во храмовите почнале да градат крстилници со специјален базен, 
купел во кој се потопувале крстените. Праксата на полевање и попрскување е од понов период. Меѓутоа и во 
древната Црква се допуштало со полевање во исклучителни околности, на пример, во случај на болест на 
оној кој се крштева. Во Духовна Ливада е опишан еден случал на крштение на човек не со вода, туку со 
песок: патниците се наоѓале во длабока пустина и им се заканувала смртта, а вода во близина немало.  

Што се однесува до верата како главен услов во делотворноста на Светата Тајна „Кој поверува и се 
крсти ќе биде спасен, а кој не, ќе биде осуден“ – (Марко 16,16) во случај на крштевање на дете исповедањето 
на верата ќе го изговараат кумовите, односно родителите, со самото тоа се обврзуваат дека ќе го воспитаат 
детето во верата и со тоа ќе го осмислат Крштението. Малото дете, примајќи ја Светата Тајна не може 
логички да разбере што се случува со него, но неговата душа е способна да ја прими благодатта на Светиот 
Дух. Верувам, – пишува свети Симеон Нов Богослов, – дека крстените мали деца се осветуваат и чуваат 
под покровот на Сесветиот Дух и дека тие се овци на духовното стадо Христово и избрани јагниња, 
зашто се запечатени со знаменување на животворниот Крст и совршено ослободени од ѓаволската 
тиранија. Меѓутоа на малите деца благодатта Божја им се дава како залог на нивната идна вера, како семе 
кое се фрла на земја. Но за од семето да израсне дрво и да донесе плод, потребни се напори и од кумовите и 
од самите крстени, според мерата на нивниот раст.  

Светата Тајна - Крштение се извршува еднаш во животот. Со крштението човекот добива 
ослободување од првородниот грев и простување на сите негови гревови. Но тоа е само првиот чекор на 
воздигнувањето на душата кон Бога, и ако по него не следи обновување на целокупниот живот, духовна 
преродба, одлучно одрекување од делата на „стариот човек“, тоа не би донело плод. Благодата Божја, 
добиена во крштението, како залог, како семе, ќе израсне во човекот и разновидно ќе се пројавува во текот 
на целиот негов живот, но ако се стреми кон Христа, живее црковно и ги исполнува заповедите. Ако 
крштението е само формалност, од традиција или мода, а човекот продолжи да живее како незнабожец и 
неверник, тогаш се лишува од сите плодови на Светите Тајни, се одвојува себеси од Христа и се оддалечува 
од Црквата. 
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Кумот треба да е искрен верник во Бога, самиот да е крстен и да е активен во 

светотаинскиот живот на Црквата. Кумот треба да е на добар глас во местото, каде што 

живее и работи, да се одликува со чист морал и благочестиво христијанско живеење, на 

што треба да го поучува и своето кумашинче. Па дури и да се случи родителите да го 

запостават своето чедо во духовниот живот, кумот на тоа треба навреме и соодветно да 

реагира. 

Кумството е чисто христијанска установа, бидејќи при крштевањето биле потребни 

сведоци. Сведоштва за кумството имаме уште од III век, а во IV век потполно се утврдило 

заради постепеното воведување на праксата да се крштеваат деца. 

Кумството постои до ден – денес во Православната црква, која му придава голема 

важност, бидејќи ако тоа се врши во смислата дадена од црковни одредби, со сигурност 

дава многу спасоносни плодови. Затоа, свештениците, пред или по крштението, како и во 

други прилики, треба да го поучуваат народот за важноста на оваа должност и за 

обврските коишто се поврзани со кумството. Потоа, во особени случаи, кога телесните 

родители ќе ги запостават своите деца, свештеникот треба да ги опомене кумовите да си 

ги извршуваат должностите примени на крштението кон нивните духовни деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Општо за кумството и кумовите 

 

Неопходен услов за да се стапи во крилото на светата Црква и да се постане правно 

нејзин член е крштението. Светата тајна крштение е врата низ која влегуваме во Црквата 

Божја. Во светото Евангелие се вели: Ако некој не се роди од вода и Дух, не може да влезе 

во царството Божјо (Јован 3, 5). При крштението, освен извршителот од најстаро време е 

воведено задолжително присуство и на кум. 

 

 

Појава, поим, должности 

  Кумството се јавува уште во старата, односно во ранохристијанската Црква. Пред 

крштението на некој незнабожец, или пак на целото семејство, Црквата проверувала дали 

тој или пак тие искрено го посакуваат крштението, заради своето спасение и Царството 

небесно, потоа неговата подготвеност за усвојување на христијанската наука, како и 

внимателна примена и живот според нејзините норми, отфрлувањето на стариот човек, кој 

се распаѓа во измамливите желби  и облекувањето во новиот човек, создаден според Бога 

(сп. Ефес. 22-24). Потврда за тоа барала од своите верници, од соседите и познаниците на 

тој човек, но потоцна се востановила пракса да се бара одговорно сведочење на еден 

познат верник.  

Со своето присуство и учествување на крштението на својот познаник – 

незнабожец, овој верник, со тек на времето почнал да се нарекува сведок (на грчки: 

άνάδοχος; на црковнословенски: воспріемникъ), раководител, воспитувач или како 

најпознат термин, кој денес е во употреба – кум3.  

Кумови или сведоци биле потребни за: вистинито и искрено примање на 

христијанството, исповедање на верата, откажување од ѓаволот, соединувањето со Христа, 

а кога почнале да се крштаваат деца, тие не можеле да го сторат тоа, туку тоа го правеле 

                                                 
3 Зборот кум и кума потекнуваат од латинскиот јазик. Професорот П. Скок вели: На латински: compater и 
commater го содржат префиксот con = сеотец, семајка – го изразуваат духовното сродство стекнато при 
крштението (Етимологијски ријечник ..., Загреб, 1972, стр:232); Професорот, пак Ероним Шетка вели дека 
не е сосема јасно како од компатер дошло до кум. Можеби најнапред се употребувал некој подолг облик, кој 
со тек на времето и во брзиот говор се скратил (Хрватска кршћанска терминологија, Сплит, 1976, стр: 143). 
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други лица. Кај возрасните, кумови биле нивните учители во верата. Според изложеното, 

овие биле главни причини за воведување на кумството.4 

Кумовите се сведоци на крштението, кои сведочат дека е извршено крштението; 

тие се сведоци пред Бога и Црквата дека крстениот ќе остане верен на примената вера и на 

дадените ветувања; при крштението тие ја оттргнуваат секоја лага, измама и лицемерие на 

оние, кои се крштеваат; и најпосле кумовите се духовни родители, кои одговарајќи на 

крштението, наместо оние, кои самите неможат да одговорат (54 – правило на 

Картагинскиот собор) и, кажувајќи го Символот на верата, ја земаат на себе должноста 

дека крстеното дете ќе го одгледуваат, воспитуваат и учат во верата и во дадените 

ветувања.5 

И денес, кумот е духовен родител. Негова должност е да сведочи пред црквата за 

православното исповедание на новокрстениот, односно на своето кумче и потоа да се 

грижи за неговото духовно воспитание и да се труди духовно да расте, подобно на 

телесните родители, кои по раѓањето на детето се грижат и трудат околу неговото телесно 

здравје, растење и напредување. Почитта кон кумот како духовен родител била укажувана 

секогаш. 

Од задолженијата што ги преземаат кумовите, произлегуваат следниве обврски: 

1 – Православност. Кумовите не можат да бидат безверници, иноверци, еретици и 

шизматици, бидејќи е потребно да ги знаат главните основи на верата, а свештеникот е 

должен тоа да го испита6. Во случај да не може да се одбие еретикот или шизматикот од 

кумството (безверникот во никој случај не може да биде кум), покрај него се зема и еден 

православен кум и тој е вистинскиот кум, а оној другиот е само почесен. Иноверниот кум 

е должен при крштението да го кажува православниот Символ на верата. Тоа го 

наложуваат: 22 и 153 правило од номоканонот на Големиот требник, кои велат дека 

иноверниците не можат да бидат кумови. 

                                                 
4 Протопрезвитер Лазар, д-р Мирковиќ, Православна литургика (втор, посебен дел – свети тајни и 
молитвословија), Охрид, 2002, 38. 
5 Исто. 
6  Прав. Испов. Дел 1., одг. на 103. прашање, Книга за должностите на парохискиот свештеник... 
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2 – Чистотата на животот, бидејќи во спротивно не можат да одговорат на 

обврските да го одгледаат детето според христијанското морално учење. Според тоа, 

јавните грешници и сите лица кои се на лош глас во опшеството не можат да крштеваат7. 

3 – Телесна и духовна зрелост. Значи, кумови не можат да бидат децата коишто и 

самите треба да раснат и да бидат поучувани од други, како ни малолетни лица. 

4 – Да имаат и физичка можност да ги извршуваат своите обврски. Според ова, од 

кумството се исклучуваат монасите8. Родителите исто така, не можат да бидат кумови на 

своите деца9. Свештеникот не треба да кумува на оној кого што го крштева – за ова имаме 

основа во 200 правило од номоканонот од Големиот требник, каде што читаме: Кумот да 

не се осмели да ја стави својата рака во бањата за да го крсти детето, тоа е 

незаконито; само нека го прими од рацете на свештеникот.10 Но никаде не е изречена 

забрана свештеник да не биде кум. Значи свештеникот слободно може да биде кум, но 

неможе своето кумче тој лично да го крсти. 

Црковните прописи не говорат директно колку кумови може да бидат на едно дете. 

Кога во прописите и каноните, како и во делата на Светите Отци се спомнуваат кумови, 

посредно може да се заклучи дека станува збор за еден кум. Дури во чинот печатен во 

Големиот требник на црковнословенски јазик – јасно се укажува под забелешка дека за 

Светото Крштение е доволен еден кум, а додека во смртна опасност крштението може да 

биде и без кум.11 Во тој случај должностите на кумот ги презема на себе оној што 

крштава, т.е. свештеникот. Црквата не одобрува повеќе од еден кум, за да не се шири 

духовното сродство.12 

Кумот не е доволно само да биде крстен и номинално да припаѓа на православната 

црква, туку да е побожна личност со чиста и искрена вера, живот и достигната зрелост. 

Свети Симеон, архиепископот Солунски опоменува дека кумовите треба да бидат 

побожни, а особено учители на верата. Оние, кои за кумови земаат лица, кои се 

непријателски расположени кон Црквата, т.е. хулители на верата, безбожници и еретици, 

                                                 
7 Види: Вистина I, 254 – 55. 
8 84 правило на номоканонот од Големиот требник. 
9 53 правило на VI Вселенски собор. 
10 Протопрезвитер Лазар, д-р Мирковиќ, Православна литургика (втор, посебен дел – свети тајни и 
молитвословија), Охрид, 2002, 38-40. 
11 Павле, патријарх, Да нам буду јаснија – нека питања наше вере, књига прва, Београд, 1998, стр: 312. 
12 Протопрезвитер Лазар, д-р Мирковиќ, Православна литургика (втор, посебен дел – свети тајни и 
молитвословија), Охрид, 2002, 40. 
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вели тој, го обеснажуваат крштението, бидејќи децата не ги просветлуваат, туку ги 

омрачуваат. Поради тоа и според канонските прописи при крштение не може да кумова, 

т.е. неможат да бидат кумови:  

1 – иноверни (нехристијани) лица; 

2 – непокајани, односно јавни грешници и порочните луѓе воопшто; 

3 – осудени поради тешки морални престапи; 

4 – одлачени од Црквата; 

5 – еретици и расколници; 

6 – неверници, како и оние кои имаат вклучено само граѓански брак, а не и црковен, потоа 

лицата, кои ги прати лош глас во опшеството; 

7 – оние, кои немаат сознание за своите дела и неодговорните лица, т.е. малолетните деца 

(црковно полнолетство: женски пол од 13 години и машки пол од 15 години13) и душевно 

болните, како слабоумните лица; 

8 – не можат да бидат ниту монасите (освен по одобрение на црковните власти); 

9 -  родителите на своето дете, како и оние, кои сами имаат некрстени деца.14 Никогаш не 

било и не е забрането свештеник да биде кум. 

 Должностите на кумот бараат, тој да биде од истиот пол од кој е и неговото кумче. 

Ова веќе бара доверливо влијание врз крстениот, на коешто се обврзал кумот. Потоа, секој 

ќе биде подобро воспитан, ако воспитувачот е од неговиот пол. Најпосле и околноста што 

крштението во православната црква се врши со потопување, бара еднаквост на полот. 

Сепак во овој поглед се дозволуваат и отстапки.15 

 Според обичајното право кумот го дава името на детето, што не е правило, кое 

треба да се исполнува, бидејќи пред сè правото да се даде име на новороденчето припаѓа 

на родителите16. И според државниот (граѓанскиот) закон тоа право да дадат име е на 

родителите.17  

 

                                                 
13 Павле, патријарх, Да нам буду јаснија – нека питања наше вере, књига прва, Београд, 1998, стр: 312. 
14 Никодим, д-р Милаш, епископ Далматински, Православно Црковно право, Мостар, 1902, стр: 588-589. 
15 Протопрезвитер Лазар, д-р Мирковиќ, Православна литургика (втор, посебен дел – свети тајни и 
молитвословија), Охрид, 2002, 40. 
16

 Види опширно: проф. д-р Ацо Гиревски, протопрезвитер – ставрофор, Парохиска администрација, 
Скопје, 2011, стр: 81 - 85. 
17 Бранко А. Цисарж, протопрезвитер – ставрофор (инспектор богословија), Црковно право, Београд, 1970, 
стр: 47. 
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Историски тек и развој на кумството 

 Кумството има долг период на постоење и според тоа има и богата историја. Кај 

светите Отци и кај старите христијански писатели не се наоѓа директно објаснување 

зошто тоа е воведено. Во подоцнежно време се појавиле повеќе теории околу неговото 

постанување. Има многу теории, а проф. Лазар Мирковиќ во својата литургика наведува 

неколку, од кои ќе ги наведиме следниве: 1 – дека произлегува од јудејството, во кое при 

обрезанието, морало да бидат присутни сведоци; 2 – дека е примено од римското право, 

каде при договорите или сојузите биле потребни сведоци; 3 – потребата за сведоци при 

крштението се јавила во време на гонењата кога поединци пристапувале да поднесат 

жртва, изјавувајќи дека не се христијани итн.; 4 – некои сметаат дека кумството е 

воведено во време кога престанало масовното крштевање на возрастните, и кога останало 

крштението на децата, кои не можеле да одговараат на прашањата при чинот на крштение, 

па наместо нив тоа морало да го извршуваат други лица, кои потоа требало и да 

гарантираат за нивниот понатамошен христијански живот.18 

 Но, покрај овие тези и теории, кои се само претпоставки, сепак посредно успеваме 

од старите писатели и канонските одлуки со сигурност да дознаеме дека институцијата 

кумство произлегла од поредокот за примање и стапување во Црквата, потоа, од праксата 

за крштевање на возрастните, од која потоа е пренесена и при крштевањето на деца 

(педобатизам). 

 Во првите векови всушност оној, кој сакал да постане христијанин бил должен 

својата желба да му ја соопшти на епископот преку посредство на некој член на црквата, 

кој би постанал сведок за оној, кој сака да влези во неа. Така членот на црквата – избран за 

сведок го доведувал кандидатот пред епископот и земал учество во Светата тајна 

крштение. Сведокот се смета дека постоел уште во апостолско време19. Како најрано 

официјално сведоштво се смета сведоштвото на стариот христијански писател Тертулијан 

(160 -220), кај кој го среќаваме терминот sponsores (еквивалент на грчкиот термин: 

άνάδοχοι, односно сведоци). Етерија во својот патопис (кон крајот на IV век) опишувајќи 

ги подготовките за крштевањето на катихумените во Ерусалим, вели дека за нивното 

поведение епископот грижливо се распрашувал и ги испитувал соседите и познаниците на 
                                                 
18 Протопрезвитер Лазар, д-р Мирковић, Православна литургика, Београд, 1967, стр: 25. 
19 Ова тврдење произлегува од некои Литургиски формули, кои ги наоѓаме во новозаветните списи, потоа од 
препоставки, кои се наоѓаат во списот Дидахи. 
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катихуменот20. И од 45–от канон на Картагинскиот собор (419 година) дознаваме за 

постоењето на сведоци21. Поопширен опис за улогата на сведокот при крштението 

наоѓаме во „Апостоското предание“ на свети Иполит Римски, каде јасно е опишано дека 

сведокот не само што го доведувал кандидатот за крштение при епископот и не само што 

сведочел за него, туку тој и се грижел за него во периодот кога тој бил биде вклучен во 

редот на Огласените, односно го поучувал за време на катихуменатот, но и по крштението 

сè до оној момент кога новокрстениот доволно се навикнал на животот во Црквата. Исто 

така потребата за постоење на сведоци особено била изразена во времето на гонењата, 

кога се појавиле голем број на отпадници. Институцијата кумство во тој период морала да 

биде оснажена и унапредена.22 

 Од ова може јасно да се види од колкаво  значење биле сведоците при крштението 

на поединци или на цели семејства. Но покрај сведоштвата на соседите и другите членови 

на црквата, кои сами се јавувале при испитувањето на подобноста на кандидатот за 

крштение, во Црквата рано се воочила потребата за одговорно сведочење на еден 

внимателен верник, познаник на дотичниот катихумен или на целата фамилија пријавена 

за крштение, за нивната внимателност, вера, морална чистота и цврстина, како и за 

пратење на нивниот духовен развој. Овој факт мнозина научници го сметаат како главна и 

основна причина за појава на кумството. Сведоштво за овој факт имаме во книгата „За 

Црковната ерархија“ каде наоѓаме еден од најкомлетните описи за функцијата на сведокот 

при крштение. Авторот на оваа книга ни укажува на тоа дека оној, кој сакал да прими 

крштение морал да си најде кум, кој не само што требало да го предводи кај епископот, 

туку и по крштението, откако свештениците ќе му го предаделе требало да се грижи за 

него, духовно водејќи го кон спасението. Овој спис и овоие сведоштва се однесуваат на V 

и VI век кога дисциплината на Огласување веќе започнала да доживува деградација. Од 

сведоштвата во ова дело е сосема јасна улогата на сведокот во прилика на крштението: тој 

го прифаќал крстениот од бањата на обновувањето. Затоа сведокот се нарекува и 

восприемник (оној, кој го прифаќа). Во овој период кумството немало јуридички карактер, 

туку само карактер на сведочење. Така по крштението актуелноста на функцијата на 

                                                 
20 Протопрезвитер Лазар, д-р Мирковић, Православна хеортологија, Београд, 1961, стр: 305. 
21 Види пооширно: Павле, патријарх, Да нам буду јаснија – нека питања наше вере, књига прва, Београд, 
1998, стр: 302. 
22 Николај Афанасјев, протојереј, Ступање у цркву, Епархија Жичка, Краљево, 2008, стр: 115-116. 
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кумството се намалувала, но духовната врска, за која говори св. апостол Павле23 не била 

прекинувана.24 

 Кога со текот на времето започнале да се крштеваат бебиња и деца немало потреба 

од сведоци. Во тој случај самите родители ги носеле кај епископот и воспитувањето 

сосема природно го извршувале тие. За тоа ни сведочи и бл. Августин, кој сведочи дека во 

неговото време родителите биле тие, кои ги прифаќале децата од бањата на повторното 

раѓање. Кога во V век педобаптизмот (крштевањето деца) постанал вообичаена појава, 

институцијата кумство веќе била оформена во потполност. Природно се појавило 

тежнеење кумовањето да премине и во педобаптизмот. Можеби идејата за духовната врска 

помеѓу кумот и кумашинчето, која се создава при крштението допринела освен 

возрастните кандидати и децата, освен биолошки да имаат и духовни родители – кумови. 

Тие биле неопходни кога се крштевале дева сираци, деца на робови и деца на непознати 

родители. 

 Кумството доживеело мудификација во преносувањето при педобаптизмот. 

Улогата на кумовите во новиот случај се актуелиризира по чинот на крштението, 

почнувајќи од мигот на прифаќање на детето од купелот, од бањата на повторното раѓање, 

бидејќи од тој миг кумовите треба будно да го надгледуваат кумчето, поучувајќи го во 

верата православна, воспитувајќи го во добродетелитете, носејќи го во црква и др. Но во 

пракса, денес, а уште и од минатото се соочуваме со тоа поучувањето на децата, сепак да 

го вршат родителите, додека кумовата должност да биде запоставена – што е голема 

криза, од која произлегуваат бројни проблеми и кризи во светата Црква Христова, бидејќи 

не секогаш и родителите можат да го поочуваат своето дете, па така појавата на 

номинални христијани во основа е проблем на осуството на веронауката, која во 

почетокот е должност на кумот.25 

 Воведувањето на кумството при педобаптизмот требало да ги одлачи родителите 

од активното соделување при крштението, а учењето за духовното сродство – до 

формална забрана на родителите на кумуваат на сопствените деца, но до крајот на IV век 

нема прописи за духовно сродство. Папата Лав Велики (†461) е противник родителите да 

бидат кумови на своите деца, а такму таква одлука донес соборот во Мајнц во 813 година. 

                                                 
23 Чеда мои, за кои сум пак во родителни маки, додека не се обликува во вас Исус Христос (Гал. 4, 19). 
24 Николај Афанасјев, протојереј, Ступање у цркву, Епархија Жичка, Краљево, 2008, стр: 117-118. 
25 Николај Афанасјев, протојереј, Ступање у цркву, Епархија Жичка, Краљево, 2008, стр: 118 - 119. 
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На Исток уште во времето на царот Јустинијан I (527 -565) длабоко бил укоренет обичајот 

родителите да не бидат кумови. Во тоа време и учењето околу духовното сродство било 

веќе дефинирано, а тоа го заклучуваме врз основа на тоа што во 530 година Јустинијан го 

забранил бракот измеѓу кумот и своето кумче. Без никаков сомнеж така се постапувало и 

порано, но тој став само бил формулиран. Трулскиот собор (691 година), со својот 53-ти 

канон го забранува бракот на кумот со мајката на кумчето. Исто така ова правило укажува 

дека духовното сродство е повозвишено од телесното и набрзо е проширено духовното 

сродство во граѓанското законодавство и е забранет бракот помеѓу кумашинката и синот 

на кумот, а потоа и помеѓу ќерката на кумот со неговото кумашинче. Во XII век 

Константинополскиот патријарх Никола – духовното средство го проширил до VII степен, 

исто како крвното.26 

 Од Јустинијановото законодавство и од правилото на Трулскиот собор се заклучува 

дека во тој период постојат исклучиво кумови од машки пол. За прв пат земање на два 

кумови од различен пол се појавува на Запад во VII век и тоа спротивно на одлуките на 

соборот во Мајнц од 888 година. Додека Тридентинскиот концил (1545 – 1563) донел 

одлука задолжително да се има еден кум од истиот пол или двајца кумови од различен 

пол. Тоа влијание од Римокатоличката црква започнало да навлегува и во некои помесни 

Православни цркви.27 

  

 

Проблемите и предизвиците на кумството – денес 

 Како што забележавме досега, гледано во историскиот контекст какви и да биле 

реалните црковни потреби, кумсвото во секој случај преставувало жива црковна 

институција. Но денес тоа некако како да го изгубило своето вистинско значење и се чува 

сосема формално како незаобиколен ритуал. Тоа маргинализирање на значењето на 

кумството, кое се случува во нашиве дни не е ништо друго, освен последица да губењето 

на самата негова вистинска смисла. За мнозина кумови, па и за родителите крајно е 

нејасна функцијата на кумот. Нејасноста и незнаењето на функцијата на кумството 

доведува до губење на чувството на одговорноста, која кумот ја презема на себе во однос 

                                                 
26 Павле, патријарх, Да нам буду јаснија – нека питања наше вере, књига прва, Београд, 1998, стр: 313. 
27 Николај Афанасјев, протојереј, Ступање у цркву, Епархија Жичка, Краљево, 2008, стр: 120-121. 
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на кумчето. Поради сето тоа не треба ништо да не изненадува кога кумовите не се 

избираат според критериумите од корист за светата Црква, туку се тргнува од 

материјалните критериуми од животното секојдневие, од барањето на побогат „спонзор“, 

поради што често се избираат и иноверци и малолетни лица. Изборот на кум се случува 

исклучиво според желбите на родителите, така што црковната власт нема, но дури веќе 

како воопшто да не претендира на тоа да има било какво влијание во таа сфера, а 

слободно може да дејствува барем преку соодветна поука кон родителите, кои треба 

изборот да го извршат според чисто духовни критериуми. 

 Особено губесето на смислата на кумството можеме да ја забележиме во случај на 

таканареченото „кумовање во отсуство“, кое нема никаков црковен темел и е во 

спротивност со целокупната функција на институцијата кумство, бидејќи духовната врска 

на кумчето со кумот произлегува од заедничарењето во Светата тајна крштение, каде 

најпрво се случува заедничарењето, а не формалното канцелариско и административно 

воведување во матичните книги. Од тоа заедничарење, од духовната врска, кумот се 

стекнува и добива должности кон своето кумче, кои кај кумовањето во отсуство „кумот“ 

како прво воопшто не учествува во Светата тајна крштение, тој никого не прифаќа од 

бањата на крштението и затоа измеѓу него и новокрстениот не може да има духовна врска 

и детето фактички останува без кум. 

 Земајќи ги како факт сите овие проблеми околу институцијата кумство, со чие 

неодговорно прифаќање таа во пракса е само една безживотна институција, од која се 

шират негативни последици, светата Црква се наоѓа пред предизвик околу најдобро 

решение за овој новонастанат проблем. Пред црковните власти се поставува прашањето, 

кое решение е најполезно за  сите и за се, дали кумството треба во потполност да се укине, 

дали е добро да се чува институцијата, која го изгубила своето вистинско значење и цел, 

или пак дали да се обнови, давајќи и го вистинското значење, смислата која и доликува во 

црковниот живот. Во размислите се повеќе опции28, но бидејќи денес цела Православна 

екумена се соочува со фактот на повеќе номинални верници во своите редови, а со тоа и 

самото воспитание на младите и децата е особено тешко, бидејќи и родителите немаат 

знаења, кои секако требало да ги добијат од своите кумови, а не ги добиле, па се 

                                                 
28 Види поопширно: Николај Афанасјев, протојереј, Ступање у цркву, Епархија Жичка, Краљево, 2008, стр: 
124. 
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соочуваме со очигледниот факт дека веронаунаката, односно христијанското воспитание 

се остава и денес поради сиот тој нарушен контуинитет се остава во сенка. Знаејќи го сето 

тоа светата Црква треба мудро да допринесува на тоа поле и мора некако да воведе некое 

средство преку кое ќе им пружи веронаука на најмалите, но и на сите оние, кои не успеале 

во најраните години да се стекнат со неа. Исто така би било најдобро и да се труди со сите 

свои напори да ја обнови и врати во својата автентична смисла, значење и цел – 

институцијата кумство, која може да направи огромна услуга околу црковното 

воспитување на децата, а тоа е од особена важност, бидејќи иднината како на Црквата, 

така и на државата и опшеството е во младината. Едно од решенијата, кои во својата 

статија ги предлага отецот Николај Афанасјев е тоа изборот на кумови да го извршува 

Црквата, но ако изборот, вели тој: ако се препушта на родителите, тој повторно треба 

да се води во согласноста и одобрение од Црквата, а не смее да се сведува на попустливо 

задоволување на родителските желби, а за кумови може да се бираат единствено лица, 

кои се способни да ги исполнат должностите, кои им се доверуваат, особено свесно 

превземање на одговорностите. Во целина гледано, за да се обнови институцијата 

кумство, неопходно е да и го вратиме неа оној благодатен карактер, кој таа 

институција го поседувала во раната Црква во приликата при кршението на 

возрастните. Одредувањето на кумови на Крштевањето на деца – треба да добие 

карактер на црковен чин.29 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Николај Афанасјев, протојереј, Ступање у цркву, Епархија Жичка, Краљево, 2008, стр: 122 - 125. 
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Духовно сродство 

 

Крштението е клучен момент за стекнување на духовното сродство, кое се создава 

при чинот на светата тајна Крштение. Всушност односот, кој се стекнува при крштението 

измеѓу кумот (на грчки: άνάδοχος; на црковнословенски: воспріемникъ) и извесни негови 

роднини од една страна со кумчето (ανάδεκτος)  и извесни негови роднини од друга страна 

– се нарекува духовно сродство. Што значи дека ваквото сродство настанува за време на 

светата тајна Крштение, кога кумот го прима во свои раце своето кумче и се обврзува дека 

во текот на неговиот живот ќе го поучува во Христијанската вера. Тоа е особено 

почитувано во сите православни цркви30. 

 

 

Општо за духовно сродство 

Духовното сродство (πνευματκή συγγένεια; cognatio spiritualis) се заоснова на 

поимот на новото раѓање, т.е. на крштението (Јован 3, 5). Оној, кој се крсти стапува со 

својот духовен отец (кумот), кој посредува при тоа негово раѓање и кој прима врз себе 

должности за духовно – воспитување на своето кумче, во однос, кој според учењето на 

Православната црква – е еднаков однос со раѓањето. Така според должноста кон своето 

кумче, заменувајќи го неговиот телесен, роден татко, кумовиот однос се смета за еднаков 

со односот помеѓу таткото и своето родено дете31. Со констатацијата на тоа дека без 

духовно раѓање не може да се влезе во вечниот живот, во Божјото царство32, мошне рано 

се појавила мислата: дека духовното раѓање е поважно од телесното раѓање. Таа мисла во 

VII век на Трулскиот (Петто – шести) вселенски собор дури успеала да биде 

официјализирана во 53- тото правило, каде стои: духовното сродство е поважно од врската 

по тело (по крв).  

Светите отци на спомнатиот собор со тие зборови не го израмниле духовното 

сродство со телесното или крвното сродство, туку само го истакнале предимството на 

духовното сродство врз телесното сродство. Сето тоа се потврдува и е утврдено и низ 

                                                 
30 Димшо Перић, Црквено право (треће издање), Београд, 2006, стр: 282 
31 Никодим, д-р Милаш, епископ Далматински, Православно Црковно право, Мостар, 1902, стр: 652. 
32 Јован 3, 5 – 7. 
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призмата на етнологијата на нашиот народ, преку низа испитување, а крајниот заклучок на 

тие испитувања е фактот дека на духовното сродство се гледа со огромно почитување, 

мошне се пази и не се прекршува, односно ретко се греши за разлика од крвното сродство. 

Исто така извршената прељуба во ова сродство се смета како еден од најтешките гревови. 

Духовното сродство во брачното право се обележува со следниве знаци: II или S, а 

степените како и во крвното сродство се рачунаат по бројот на раѓања. Така духовното 

сродство се изедначува со крвното сродство33, бидејќи кумството се изедначува со 

раѓањето, зашто кумот и мајка на кумчето се соучесници во раѓањето на едно дете и се 

наоѓаат во однос сличен на бракот, па според тоа и нивните деца се како браќа.  Во овој 

случај – не е сродството со родителите на кумчето однос на кумот со кумчето, туку 

обратно, односот на кумот кон родителите на кумчето. Поради тоа и степените на 

сродството се бројат само во права надолна линија, т.е. од кумот и кумчето и нивните 

роднини по крв. Во побочна линија се земаат во обѕир само родителите на кумчето34, 

односно само мајката на кумчето, со која не може кумот и неговите роднини по надолна 

линија да стапат во брак. Според ова во рачунањето на ова сродство се тргнува од кумот, 

кумчето и родителите на кумчето, бидејќи кумот и неговата жена се земаат како едно 

лице. Броењето на степените е еднакво, како и во сродството по крв, а духовното раѓање 

се гледа како телесно раѓање, и колку раѓања – толку има и степени. На пример: 

1 – помеѓу кумот и кумчето имаме еден степен, односно едно духовно раѓање и тие 

се наоѓаат во прв степен на духовно сродство; 

2 – кумот со мајката на кумчето е во втор степен на духовно сродство, бидејќи 

имаме едно раѓање (духовно) помеѓу кумот и кумчето и едно телесно раѓање помеѓу 

мајката и кумчето. 

3 – помеѓу родениот син на кумот и кумчето исто така има две раѓања и тие помеѓу 

себе се наоѓаат секогаш во во втор степен на духовно сродство; во ист степен е и кумот со 

ќерката на неговото кумче; 

4 – кумовиот син, пак со ќерката на неговото кумче е во трет степен на духовно 

сродство.35 

                                                 
33 Види опширно: Бранко А. Цисарж, протопрезвитер – ставрофор (инспектор богословија), Црковно право II 
(Брачно право и црквеносудски поступак Српске православне цркве), Београд, 1973, стр:62 – 67. 
34 Димшо Перић, Црквено право (треће издање), Београд, 2006, стр: 282. 
35 Никодим, д-р Милаш, епископ Далматински, Православно Црковно право, Мостар, 1902, стр: 654. 
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Духовно сродство како брачна пречка 

Духовното сродство е брачна пречка. Кога се утврдила во Црквата  мислата - дека 

духовното средство е поголемо од врската по тело тогаш започнале да се земаат во 

предвид и взаемните степени на духовното сродство, во кои се наоѓаат кумот и неговите 

роднини со кумчето и неговите роднини, а поради тоа што во сродството по крв се 

одредени дотични степени, кои преставуваат пречка за брак, истото тоа било направено и 

во духовното сродство.36 

Духовното сродство се сметало за пречка уште од првите векови на 

христијанството. Во врска со преданието на Црквата во првите векови, царот Јустинијан 

во 530 година ја дал првата официјална одредба со која го забранил бракот на кумот со 

кумчето или кумата со кумчето. Потоа со 5337 канон од Трулскиот собор, под закана за 

казна е забранет бракот помеѓу кумот и мајката на кумчето, која е вдовица. По овој канон 

имаме пречка за бракот само помеѓу кумот и крстениот и неговата мајка, бидејќи само тие 

ги спомнуваат каноните38.  Со правилото пак од Прохиронот и Еклогата за забраната на 

бракот помеѓу синот на кумот и кумовата духовна ќерка (кумчето) – кои се во втор степен 

на духовно сродство – е положен канонскиот темел на духовното сродство како пречка за 

бракот. Па така и Крмчијата не дозволува брак за духовните браќа, потоа и за оние кои 

имаат исти кум39. 

Иако после канонските правила од Трулскиот вселенски собор степените на 

духовното сродство биле проширени, сепак канонската забрана за склопување на брак – со 

која апсолутно се забранува брак во втор степен на духовно сродство – останала иста се до 

денес. Вториот степен на духовното сродство е неуклонлива пречка за склопување на 

брак40. 

Со издавањето на Базиликата, во времето на Василиј Македонецот и син му Лав 

Мудри (886 – 911) биле пропишани следниве правила околу духовното сродство: 

                                                 
36 Никодим, д-р Милаш, епископ Далматински, Православно Црковно право, Мостар, 1902, стр: 653. 
37 /Кумовите на деца од мајките вдовици да не стапуваат во брак со нив/. 
38 Види поопширно: Крмчија (стр: 269). Смета дека духовната блискост е поголема од телесната и тоа не по 
количина на степените, туку по квалитет на односот. + стр: 752 – 753. 
39 Крмчија – стр: 753. 
40 Димшо Перић, Црквено право (треће издање), Београд, 2006, стр: 282. 
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1 – помеѓу кумот и кумчето; 

2 – помеѓу кумот и мајката на кумчето; 

3 – помеѓу родениот син на кумот и неговото кумче; 

4 – помеѓу кумот и ќерката на кумчето; и најпосле 

5 – помеѓу кумовиот син и ќерката на кумчето. 

Според ова можеме слободно да заклучиме дека во времето на царевите Василиј 

Македонецот и неговиот син Лав Мудри како брачна пречка се сметало сè до третиот 

степен на духовно сродство.41 

Брачните пречки во духовното сродство со тек на времето постепено се развивале. 

Така во времето на цариградскиот пратријарх Никола Граматик (1084 – 1111) брачните 

пречки во црковното и граѓанското законодавство се прошириле заклучно сè до седмиот 

степен, како и кај крвното сродство, но по Властаревото сведоштво „сите не ја усвоиле 

забраната за бракот во ваков широк обем“.42 

Според тоа духовното сродство како неуклонлива пречка за склопување и за 

стапување во брак се рачуна само во првите два степени, а како отклонлива од третиот до 

седмиот степен. Третиот степен на духовно сродство го разрешува Светиот Архиерејски 

синод, додека четвртиот, петтиот, шестиот и седмиот – надлежниот епархиски Архиереј. 

Меѓутоа не постои пречка за склопување на брак кај лица крстени од еден ист кум – само 

доколку се од различни фамилии. По начело кум и кума да се земаат за едно лице или во 

една фамилија да ги крштеваат децата – нивниот брак не се доведува до прашање.43     

   Денес за државата духовното сродство не преставува пречка за склопување брак 

помеѓу кумот и кумчето.44 

                                                 
41 Никодим, д-р Милаш, епископ Далматински, Православно Црковно право, Мостар, 1902, стр: 653. 
42  Бранко А. Цисарж, протопрезвитер – ставрофор (инспектор богословија), Црковно право II (Брачно право 
и црквеносудски поступак Српске православне цркве), Београд, 1973, стр: 83. 
43 Бранко А. Цисарж, протопрезвитер – ставрофор (инспектор богословија), Црковно право II (Брачно право 
и црквеносудски поступак Српске православне цркве), Београд, 1973, стр: 84. 
44 Панајотис Ј. Бумис, професор Атинског универзитета, Канонско право, Сарајево – Београд, 2011, стр: 92. 
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    Со духовно сродство се изедначува и сродството за посвојување, односно 

посинување.45    

 

Дополнителни поучни податоци и одговори 

Многумина сметаат дека при крштевањето на возрастни не е потребен кум, но тоа 

не е точно, бидејќи неопходно е оној, кој се крштева да има кум. Историски гледано така 

не било само кога воглавно се крштевале деца (педобаптизам) од IV, туку од многу порано 

кога масовно се крштевале возрастни. Исто така во случај мажот да биде кум на едно дете, 

неговата жена слободно може да биде кума на друго дете од истите родители. Но 

забрането е взаемното кумство на една со друга фамилија, односно неможе да се биде кум 

на децата на твојот кум.46 

 

Каноните за кумството и духовното сродство47 

 

- Петто-шести (Трулски) Вселенски собор 

 

53 канон 

/Кумовите на деца од мајките вдовици да не стапуваат во брак со нив/ 

 
                                                 
45 Види поопширно кај: Бранко А. Цисарж, протопрезвитер – ставрофор (инспектор богословија), Црковно 
право II (Брачно право и црквеносудски поступак Српске православне цркве), Београд, 1973, стр: 84 -86: 

Посинувањето настанува кога брачните другари ќе посвојат дете кое ќе го гледаат како свое дете. 
Посинувањето може да се изврши само на малолетно дете,кое не е во роднинска врска со оние кои ќе го 
посвојуваат. За посвојување на дете постаро од десет години се бара негова согласност.                                                                                                  

Лице кое посвојува се нарекува потатко,а тој мора да биде постар од посвоениот најмалку 18години.                                                                                 
Посвојувањето постоело уште од Стариот Завет. Првиот случај е посвојувањето на Јосифовите 

синови Ефрем и Манасиј од страна на Јакова (1.Мој.48,5).                                  
Во Новиот Завет посвојувањето го востановил самиот Господ Исус Христос, кога од крстот 

погледнувајќи кон свети Јован и рекол на неговата мајка: Жено, еве ти син!, а на свети Јован: Еве ти мајка! 
(Јован 19, 26-27).                                                                                                             

Кај црковното посвојување мора да се внимава да не имаат никакви родбински врски помеѓу оној 
кој посинува и оној кој се посинува на пример. Дедото не смее да го посинува своето внуче, чичкото не смее 
да го посинува неговото внуче од брат и др. 

Денес сродството по посинување прави брачна пречка како и кај духовното сродство – заклучно со 
третиот степен од ова сродство. 
46 Види опширно: Павле, патријарх, Да нам буду јаснија – нека питања наше вере, књига прва, Београд, 
1998, стр: 301-314. 
47  Види опширно: Свештени канони на Светата Православна Црква, Велес, 2011. 
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 Бидејќи духовното сродство е поголемо од врската по тело, а дознавме дека во 

поедини места некои кои ги примаат децата (т.е. кумовите) на светото и спасоносно 

Крштение, потоа стапуваат во брачен соживот со нивните овдовени мајки, затоа 

одредуваме: отсега ништо такво да не се случува. Ако, пак некои, по овој канон, се 

затекнат тоа да го прават, таквите најпрво нека отстапат од тоа незаконско соживеење, а 

потоа нека подлегнат на епитимии за блудници48. 

 

 

- Картагински Помесен собор 

 

45 канон 

/За оние болни (кои се крштеваат), кои не можат за себе си да одговараат/ 

 

Болните, кои не можат  за себе да одговараат, тогаш се крштеваат кога, со нивна 

слободна волја, други за нив ќе дадат сведоштво на своја одговорност. 

 

- Правила на свети Јован Посник:  

 

57 канон 

 

Кој само еднаш ќе изврши блуд со онаа моја му е ќерка на Крштението (= 

кумашинчето), се подложува на епитимија за осум години; а ако е тоа повеќе пати, тогаш 

за десет години, задоволувајќи се со сухојадение секој ден по деветтиот час (= 15 часот, 

попладне) и правејќи по 300 метании. 

 

 

58 канон 

 

                                                 
48  Во важечкото Брачно право на нашата Црква никако не може да има брак помеѓу: кум и кумашинче, кум 
и родителите на кумашинчето, и меѓусебно на кумашинчињата на истиот кум, и кумашинчето  и кумовите 
деца. Сето тоа е до 2 степен на духовно сродство (инаку бракот се избегнува до 5 степен, како во крвно 
сродство – Валсамон). 
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 Кој  ќе изврши блуд со мајката (= кумашинката) на своето кумашинче, се 

подложува на епитимија за осум години, и мора да се задоволува со сухојадение секој ден 

по деветтиот час (= 15 часот, попладне) и да прави по 300 метании. 

 

Други извори за кумството и духовното сродство 

 

Канонски извори: 

 

А) Главни канонски извори 

 

1 - Канонски одредби: 

 

- Синодална одредба на патријархот Никола III Граматик – 1094 година – забрана 

за брак во петти степен на духовно сродство. 

- Синодална посланица на патријархот Арсениј Авторијан (1255/60 и 1261/67) – 

за границите на духовното сродство како брачна пречка. 

 

Б) Супсидијарни канонски извори: 

 

- Дваесет и четири канонски одговори на хартофилаксот Петар на исто толку 

прашања од 1092 година (меѓу кои зборува и за тоа дали калуѓер може да биде 

кум при венчавање и дали може браќата и сестрите на кумчето да се нарекуваат 

деца на кумот?). 

- Канонски одговори на Јован Китриски (Солун), современик на Теодор 

Валсамон кон архиепископот Драчки – Константин Кавасила (Дали некој може 

да допушти својот син да склучи брак со сестрата на своето кумче?; Дали е 

дозволен брак во четврт степен на духовно сродство?). 

- Канонски одговори на Охридскиот архиепископ Димитриј Хоматијан кон 

Константин Кавасила (за отклонувањето на брани забрани во духовно 

сродство). 
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- Канонски одговори на Никита, хартофилакс и митрополит Хераклејски, од 

втората половина на XIII век (смее ли мајката да дозволи нејзината ќерка да 

стапи во брак со кумчето на нејзината сестра). 

 

Граѓанско – правни извори: 

 

А) Главни граѓанско – правни извори: 

 

- Новелите на царевите Лав IV и Константин (776 – 80) – за духовното сродство. 
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Заклучок 

 

Од сето досега напишано и образложено можеме слободно да го образложиме 

следново резиме и да дојдеме до следниов заклучок дека институцијата кумство, како и во 

минатото, а особено денес е особено важна и значајна за светата Црква, знаејќи дека 

кумовите се првите личности од кои новокрстените деца треба да ги осознаат знаењата за 

верата, кои се прв и најважен фактор за да имаме жива Црква, односно конкретни и 

обожени личности. Исто така тие треба да се почитуваат исто како и родителите и да се 

запазува духовното сродство, кое го пропишале светите отци и учители на Светата Црква. 
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