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Хришћанска верска (теу ргијска) медицина, с обзиром на изворе, по
ступке и њене носиоце, може се поделити у две области, на канонску и
апокрифну верску медицину. Канонс ка медицина је призната и уваж ава
на од стране званичне црк ве. У њој, поред молитава за излечење и пошто
вања светих лекара (Св. Кузман и Дамјан, Св. Пантелејмон и др.), значајно
место заузима и веровање у исцелитељску моћ светитељских моштију.(1,2)
Према сведочанствима записаним у сва четири јеванђеља, чудесну
способност исцељивања болесник а и подизања у живот клиничк и мр
твих особа поседовао је Исус Христос. Она јесте била једна од особина Ње
гове бож анске природе, али Исус ник ада није чинио чуда да би пок азао
своју бож анску моћ, већ је говорио да је за успех сваког излечења неоп
ходна чврста вера, не у Њега као чудотворца, него у Бож ију моћ која пре
ко Њега делује(3). Узвишену способност исцељивања болесник а пренео је
Исус и на апостоле, а из нек их хагиог рафских списа може се видети да су
и други свеци поседовали овак ве моћ и. Тако се нпр. Св. Николи, поред
осталог, приписује повратак у живот утопљеног дечак а(4), као и повратак
вида ослепелом краљу Стефану Дечанском(5).
Чудотворне исцелитељске моћи почеле су се приписивати посмрт
ним остацима мученик а још у време најранијег хришћанства, када су их
чували и сакривали у катакомбама. Цело тело, један његов део или само
честица неког свеца називани су Реликвијама (лат. Reliquiae) и касније су
стављани у често раскошно украшене саркофаге или кутије (релик вија
ре), и чувани у црк вама и манастирима као највеће светиње. Када би се
зидала нека црк ва, уградили би испод олтара и релик вија, јер је од нај
ранијих хришћанских времена била уведена пракса да се богос лужење
може обавити само над гробом свеца или дела његовог тела.(4) Уколико би
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нека црк ва била изг рађена без полагања светитељских моштију, уведе
но је правило да се у так вој црк ви служ и на антиминсу у који је ушивена
честица моштију свеца, који стоји на часној трпези испод Јеванђеља и без
кога се данас не може обавити ниједна лит ургија.(6)
Оно што су у Западној црк ви релик вије, то су у Источној мошти – све
титељска тела, цела и „нетљена“, или њихови остаци, којима се припи
сује чудотворна снага и моћ, „тела у земаљском али објављеном облику“,
према Св. Јовану Дамаскину „одуховљена телесна пребивалишта Бож и
ја“. Пос ле „објављивања“, тела српских светитеља вађена су из гроба, по
лагана у кивот и постављана у црк ву са десне стране, испред олтарске
прег раде.(7,8)
„Објављивање“ светитељских моштију, према описима из њихових
житија, обично би уследило пос ле извесног временског периода, од 3 до
7 година, а манифестовало се на различите начине: њиховим појављи
вањем некоме у сну са захтевом да буду извађени из гроба (Св. Василије
Острошки), појавом пламена на гробу у виду мноштва запаљених свећа
или кандила (Св. кнез Владимир, Св. Деспот Стефан Штиљановић, Св.
Деспот Стефан Слепи), док се Св. Арх иепископ Арсеније I „објавио“ тако
што се његова гробница распук ла и чуо се снаж ан прасак(8,9). „Објављива
ње моштију“ био је први наговештај за почетак процеса канонизације и
проглашења култа.
Темељна чуда на којима се изг рађује светитељски култ су: целок уп
ност моштију, мироточивост и чудотворна исцељења(10).
„Мироточењем“ се назива чудо истицања лековитог миомирисног
уља („мира“) из светих моштију. Као једно од ретк их светачк их особина
одавале су га мошти Св. Симеона – Стефана Немање и мањег броја других
светаца.(11)
Значајно место у канонској верској медицини свак ако припада ве
ровању у исцелитењс ку моћ светитељс ких моштију. Опседнутост овом
појавом била је до те мере раширена, да је чак постојала и организова
на трговина посмртним остацима светаца, у чему су предњачили Мле
чани и Турци. Падом Цариг рада и оснивањем Латинског царства 1204.
год, многе мошти су покрадене и пренете на Запад, да би касније неке
биле враћене. Позната је и крађа моштију Св. Николе из Мире и њихов
пренос у Бари, где се и данас налазе. Бугари су, прво у Трнову, а касније
и у Софији, створили сабиралиште моштију (Св. Јован Рилски, Гаврило
Лесновски, краљ Милутин српски и др.), да би својој престоници обез
бедили значај и установили религиозни центар(8). Да су и код нас људи
користили овак ву мог ућност велик их зарада говори податак да је мо
шти краља Драг утина, пред крај 18. век а, породица Кораћ из Новог Па
зара распарчала и продала, тако да је данас остала сачувана само рук а
светитеља у манастиру Дечанима(12). Деспот Ђурађ Бранковић је откупио
у Рогоји (Ρόγόι), у Епиру, мошти Св. Апостола Луке и пренео их 1453. год.
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у Смедерево, и полож ио их у црк ву Успења Пресвете Богородице, верују
ћи да ће светитељеве мошти помоћ и Српској деспотовини да се одупре
турском завојевачу, а Смедерево се услед тога убрзо прочуло као „место
многих излечења и нова лековита бања“. По освајању Смедерева од Ту
рака ове свете мошти чуване су у Црк ви Св. Луке у Купинову, да би им се
затим изг убио траг. Сада се, као најзначајнија светиња, у манастиру Ко
сијерево (Захумскохерцеговачк а епарх ија) чува стопало овог светитеља,
над којим се догађају многобројна чудесна излечења, нарочито од очних
болести(1,13). Колико су у средњевековној Србији биле поштоване мошти
светитеља, најбоље може потврдити путовање кнегиње Милице са своја
два сина, Стефаном и Вук аном, и монах ињом Јефимијом, султану Бајази
ту у Цариг рад да зат раж и од њега мошти Св. Петке, које су Турци опљач
кали из Видина приликом освајања Бугарске. Када их је Бајазит упитао
„Зашто не молите друга достојна имања од многе и велике цене, већ само
кости сухе и одасвуд непокретне“, оне су му одговориле: „Ако хоћеш све
наше молбе и имања да замениш за жељене нам мошти, готове смо ти то
уступити“ (14).
Веровање у исцелитељс ку моћ моштију Срба светитеља заузимало је
значајно место у српској средњевековној медицини. Премда се у сушти
ни није разликовало од истог у нек им другим хришћанским црк вама,
оно је садрж авало извесне елементе који су му давали специфично обе
лежје. Главни елементи тог култа биле су личности српског порек ла, али
се, супротно веровању других европских народа, није веровало само у
исцелитељску моћ њихових моштију, већ и у личност особе чије су оне
биле, а поштовању њиховог култа умногоме су доприносили и њихови
држ авничк и и војни успеси, као и њихове верске врлине. Стога се веро
вало и у укупну заштит у читавог српског народа и српске територије од
стране тих светаца и њихових моштију. Култови су одрж авани уз гроб
свеца, његове мошти, храм или икону, битне елементе без којих нема
култа(1,8). За време ратова мошти су, као најдрагоценије светиње, прено
шене на безбеднија места, да их не би непријатељ пљачк ао и оскрнавио.
Тако су, у време рата године 1281, мошти Св. Пет ра Коришког дели
мично пренете у Цариг рад и разнете на друге стране. Ради сиг урнијег
геог рафског полож аја, мошти краља Стефана Првовенчаног биле су скло
њене од Турака у манастир Црну Реку, а 1690. год. су из истог разлога мо
шти кнеза Лазара, и свих чланова деспотске породице Бранковић и Св.
Стефана Штиљановића биле склоњене у Сент Андреју(8).
Реч култ подразумева изванредно поштовање и јавно обож авање
некога или нечега. За изг рађивање култа одређеног светитеља главни
елеменат представљају његове целовите и нет рулеж не мошти, у смис лу
потпуно сачуваног скелета (костију), веома ретко и сачуване мускулат у
ре, као и предмети који су му припадали за живота. Посебно поштова
ње одаје се лобањи и рук ама, као најваж нијим деловима људског тела.
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Поред целовитости моштију, као елементи за формирање култа хри
шћанског светитеља, заједничк и већ ини биог рафија, још су: чудесно
рођење лица с култом, добро владање и светачке склоности, одлазак у
пустињу или манастир против воље родитеља, борба са демонима, чудо
творност за време живота и појава чуда над моштима. У циљу одрж авања
и даљег ширења култа неког свеца писана су му житија, службе и пох ва
ле, грађене црк ве и манастири, слик ане фреске и иконе(8).
Веровање у фармаколошку снагу светитељс ких моштију главни је раз
лог посетама болесник а овим светињама, њиховим гробовима и киво
тима по манастирима и црк вама. Терапијс ки пос тупак има свој одређе
ни прог рам и редос лед. Он се састоји у читању молитава за оздрављење
упућених светитељу, одавању поште његовим моштима, паљењу свећа
и кандила, метанисању, целивању икона и кивота, а светитељевих мо
штију само о празницима, када је кивот отворен и мошти доступне посе
тиоцима. Посети светитељевим моштима претходи одређена припрема,
када се болесници купају и облаче свечано одело. Понек ад свечано одело
остављају да преноћ и код свеца, па га сут радан обуку, а они преноће у
близини црк ве или манастира. Так ав је случај са посетама болесник а мо
штима Стефана Првовенчаног, Стефана Дечанског, арх иепископа Нико
дима, Саве Трећег, Василија Острошког, Пет ра Цетињског и др. Често се
препоручује да и сами болесници преноће поред гроба или моштију све
титеља, што се назива инк убацијом. У случајевима где су свечеве мошти у
ковчег у који је постављен на четворонож но постоље, болесници се испод
њега провлаче, остављају преко ноћ и своју одећу или сами преноће испод
ковчега(1,8). Описана терапијска процедура умногоме подсећа на исту која
је извођена у Асклепијевим храмовима античке Грчке.
Раније су на светитељске мошти нек и болесници стављали вотивне
предмете (дарове), израђене од воска, глине или сребра, у облику оболе
лог дела човечијег тела: руке, ноге, очи, ухо, срце и др. Нек и вотиве по
лагали су пре или пос ле излечења у знак зах валности светитељу. Збирк а
вотивних предмета из различитих црк ава и манастира чува се у Музеју
СПЦ у Беог раду, а у Ризници манастира Висок и Дечани налази се колек
ција малих филиг ранских колевк и, дарованих у знак зах валности Св.
Стефану Дечанском за помоћ у случајевима брачне неплодности(1,8).
Од болести за које су болесници тражили помоћ над светитељским
моштима најчешће се спомињу: губитак вида, брачна неплодност, нервни
и психијатријски поремећаји (Св. Стефан Дечански, Св. Симеон Мирото
чиви), поремећаји локомоторног апарата (Св. Василије Острошки) и др.
Личности за чије мошти постоје писани извори да су имале или има
ју исцелитељску моћ били су владари из породице Немањића, српски
црк вени великодостојници, монаси, испосници, подвиж ници и пусти
њаци. Овом студијом обу х ватили смо оне српске светитељске култове, за
које постоје податци о исцелитељској моћ и њихових моштију у делима
старе српске књижевности и канонским текстовима њихових житија и
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служби од: Св. Саве, Стефана Првовенчаног, Доментијана, Теодосија, Да
нила Другог и његових настављача, Константина Филозофа, Григорија
Цамблака, владике Николаја Велимировића и Јустина Поповића.

I Монашки култови
Прва појава монаштва у јуж нос ловенским крајевима Балк анског по
луострва везана је за подручје око Охридског језера, када је група учени
ка Ћирила и Методија, звана „Петочисленици“, започела у 10. веку своје
просветитељско деловање. Међу њима су нарочити углед уживали Кли
мент и Наум. Касније се жариште монашког живота преселило нешто се
верније, око планина Риле, Осогова и Козјак а. Носиоци монашког живота
у том крају, од 10. до 13. век а били су јуж нос ловенски анахорети (пус ти
њаци). Јован Рилски, Прохор Пчињски, Гаврило Лесновски, Јоа к им Осо
говски, Иларион Мегленски и Петар Коришки, а у пећ инама око Дечана,
Пећи и Црне Реке: пустињак Нестор, пат ријарх Јефрем, Јоа ник ије Девич
ки и др. Обзиром да их дели време и територија, тешко је тачно одредити
њихову националну припадност.
У манастире на полуострву Синај одлазили су Срби још од 1360. год. и
отуда се враћали као „Синаити“, те се настањивали у манастирима Равани
ци, Сисојевцу, Горњаку, Туманима и Рукумији. Држали су се строгих прави
ла која су прописивала ћутање („безмлвије“) и умне молитве („созерцаније“).
У већини житија монаха из редова „анахорета“ и „синаита“ постоје
сведочанства о исцељењима за живота и исцелитељској моћ и њихових
моштију.
У монашке култове би се, на одређени начин, они потек ли од чла
нова династије Немањић, јер се већ ина њих замонашила у пос ледњим
годинама живота или непосредно пред смрт(8).
1. Св. Климент, архиепископ Охридски, ученик је Св. Ћирила и
Методија. Пос ле њихове смрти дошао је у Охрид, где је, уз помоћ Св. Нау
ма, развио велику духовну и просветитељску делатност. Окупио је много
ученика који су преписивали књиге словенским писмом. Чинио је чуде
са за време живота, а његове мошти иск азују целебну моћ у Охридском
храму који носи његово име. Упокојио се у Охриду 916. године(15).
2. Св. Наум, чудотворац Охридски, такође ученик Св. Ћирила и
Методија. Из Моравске путовао је у Рим, а пос ле се, заједно са Св. Кли
ментом, настанио на обалама Охридског језера, где је саг радио храм који
носи његово име. Превео је Свето Писмо и друге свете књиге са грчког на
словенски језик. Упокојио се у првој половини 10. век а. Чинио је чудеса
још за живота, а његове чудотворне мошти дају исцељење од тешких бо
лести, особито од „лудила“ (15).
3. Преподобни Петар Коришки, родом из села Уњемир код Пећ и.
Пос ле смрти родитеља почео је проводити пустињачк и живот, прво са
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сестром, а затим сам. Замонашио се у манастиру Св. Пет ра и Павла. Под
визавао се у једној пећ ини у планини Кориши близу Призрена, хранећ и
се жиром и корењем. У његовом житију и служби, које је написао хилан
дарски монах Теодосије, описане су његове велике борбе са демонима.
Своје подвиге је наставио на месту данашњег манастира Црна Рек а а око
њега се окупила група монаха које је поду чавао. Када се 1270. године упо
којио у својој пећ ини у Кориши, где је и сахрањен, видела се светлост од
мноштва свећа и чуло анђеоско појање. Пос ле „много времена“ нађене су
му мошти које су исцељивале, па су на његов гроб долазили многи Срби и
Шиптари. Пећ ина му је претворена у манастир, али му је убрзо глава пре
нешена у Цариг рад, а рук а и стопала на друг у страну. Остатак моштију,
које је цар Душан пронашао за време једног лова, монаси су, плашећ и се
од турског зулума, пренели у пећ инску црк ву манастира Црна Рек а, где
се и данас у ковчег у налазе. Црк ва га слави 5 (18) јуна(8,15,16,17).
4. Преподобни Прохор Пчињски, родом је из Овчег Поља, а живео
је у 11. веку. Подвизавао се прво код Старог Нагоричана, а затим у Козјак
планини. У рукописној служби „Пчињског поменик а“ из XV век а и у ру
кописном житију стоји да је „изобличио лук аве бесове и имао општи дар
излечења“. У житију је описана легенда према којој је Прохор Пчињски,
када је у планини наишао на будућег византијског цара Диогена, који
беше у лову, прорече овоме да ће постати цар, опоменувши га да се тада
и њега сети. Пос ле 30 година пустињачког подвизавања Прохор је умро,
а Диоген је заиста постао цар Роман IV Диоген (1067–1071). Пос ле једног
виђења у сну, са пат ријархом дошао је да обиђе пустињак а, па кад га није
нашао подигао је код Старог Нагоричана храм посвећен Св. Георгију (На
горичк и манастир). Тражећ и га даље, пронађоше његове мошти у Козјак
планини и на том месту цар је подигао црк вицу Св. Луке, а десно од реке
Пчиње манастир посвећен Прохору Пчињском, у који је унео његове мо
шти и полож ио их са десне стране олтара. „Из моштију и из зида одмах
је“ ,завршава житије, „потек ло свето миро којим су се болесни исцељива
ли“. Манастир Прохора Пчињског подигнут је у другој половини 11. век а.
Краљ Милутин га је обновио, а данашња црк ва новијег је дат ума. Прохо
рове мошти налазе се у његовој гробници. Види се део његове десне руке,
прекривен металом, а лева рук а и глава однети су у XI веку у Цариг рад.
Црк ва га слави 15 (28) јануара(8,15,18).
5. Преподобни Роман Синаит, живео је у 14. веку. Мошти су му у ка
меној гробници манастира Св. Романа код Ђуниса, који је подигао кнез
Лазар. У одељењу где је Романова гробница умоболни болесници преспа
вају или преседе ноћ (инкубација). Прос лавља се 16 (29) авг уста(8,18).
6. Преподобни Јоаникије Девички, родио се у Зети, у раној младо
сти напустио кућу и настанио се у близини реке Ибра, у месту Црна Рек а.
Подвизавао се у малој пећ ини Пет ра Коришког, коју је претворио у мана
стирску црк ву. Касније се подвизавао у једној пећ ини у Девичкој пусти
њи, у ћутању, молитви и самоћ и. Тамо се и упокојио у дубокој старости 2.
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децембра 1430. године. Деспот Ђурађ Бранковић је на том месту сазидао
манастир Девич, у коме и данас почивају мошти преподобнога Јоаникија,
а Срби и Шиптари доводе своје болеснике, молећи се преподобноме за њи
хово излечење. У Београдском србљаку је записано да је Ђурађ Бранковић
сазидао манастир Девич у знак зах валности преподобноме Јоа ник ију за
излечење болесне ћерке. Провео је живот у ћутању, „носио кож но одело
и живео као птица, није се бринуо за храну и пребивалиште и многе је
дане провео у шупљем дрвет у, борећ и се са демонима, које је удавио по
тоцима својих суза“ (8,18).
7. Преподобни Рафаило Банатски, живео је у 16. и 17. веку. Као хи
ландарски монах био је упућен на манастирско имање (метох) у Зрења
нин, где је живео у колибици од трске. Над његовим гробом касније је
подигнута шестоугаона капелица, која се данас налази уз Ваведењску
црк ву. На Рафаилов гроб посетиоци су остављали вотивне дарове, а у пор
ти Ваведењске црк ве налази се брест стар 400 година, из чије шупљине
на стаблу болесници ваде сок којим премазују болесне делове тела, наро
чито очи, ради лечења. Многи болесници преноће у Рафаиловој капели
и тамо траже да им се чита „Рафаилова молитва“. Црк ва га слави 16 (29)
авг уста(8,18).

II Култови српским средњевековним владарима
Уобичајена појава у нек им средњевековним европским феудалним
држ авама је била усвајање пат рона града или држ аве. Срби су за своје за
штитнике узели Св. Симеона Немању и Св. Саву, али су у томе отишли
корак даље од осталих народа, па су свим члановима династије Нема
њић, изузев цара Душана, доделили култове. Премда је својим војним и
дипломатским способностима учинио Србију највећом силом на Балка
ну и био крунисан за цара Србљем и Грком, Душан није добио култ, јер му
се приписује учествовање у убиству оца.
Доласком Турак а у наше зем ље није се престало са додељивањем
светитељских култова владарским породицама, јер је углед династије
растао са култом неког њиховог претка. Стога су се Немањић и, Лазареви
ћи, Бранковићи и Пет ровић и-Његоши трудили око установљавања кул
това својим претцима(8).
1. Св. Јован Владимир, дук љански кнез, почео је да влада 998, а
био је пог убљен 1016 године. Барски родос лов назива га краљем, а пре
ма служби у Србљаку зове се „Великомученик Јован Владимир, чудотво
рац“. Родом је из једног од Дабарских села, недалеко Елбасана. У држ ави
се борио против јеретик а и бог умила, а ратовао је са царевима Самуилом
и Василијем. Као свога заробљеник а, Самуило га је заволео, ослободио и
дао му кћерку Косару за жену. Пос ле Самуилове смрти, син му Владис лав
пог уби кнеза Владимира. Мошти овога светог краља мученик а почивају
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„нетљене“ у његовом манастиру код Елбасана и над њима се дешавају
многа излечења. Црк ва га слави 22. маја (4. јуна) (8,15).
2. Св. Симеон Мироточиви – Стефан Немања, родоначелник ди
настије Немањића. Рођен је у Зети, у месту Рибници. Крштен је, прво у
римокатоличкој вери, а када се вратио у Рашку поново је крштен у пра
вос лавној црк ви Св. Пет ра. Као победник у сукобу са браћом и византиј
ским царем Манојлом Комненом, у бици код Пантина, учврстио се на
престолу великог жупана и проширио границе српске држ аве. Угушио је
бог умилску јерес и почео да зида своју задужбину, манастир Студеницу.
У то време најм лађи Немањин син Растко је отишао у Свет у Гору, где се
замонашио, а на његов позив убрзо је то учинио и Стефан Немања, пошто
је претходно 1196. год. предао престо сину Стефану. У монаштву је добио
име Симеон, а жена му Ана, која се замонашила истовремено, Анастаси
ја. Као монах прво је боравио у Студеници, а затим у манастиру Ватопеду
у Светој Гори. Заједно са сином Савом изг радио је манастир Хиландар,
где је и умро 1200. године(19).
Написана су три његова житија: од Св. Саве (1208), Стефана Првовенча
ног (1216) и хиландарског монаха Доментијана (1263/4). Св. Сава је у житију
описао Немањин живот само од монашења до смрти и 8 година после смр
ти, када је, због преноса моштију у Србију, био отворен његов гроб у Хилан
дару и пронађено „његово часно тело, цело и неповређено“. У служби, коју
је такође написао Св. Сава, на више места се спомињу његове чудотворне и
мироточиве мошти. Стефан Првовенчани и Доментијан описали су читав
Немањин живот, као и точење мира из његових моштију, што је и најпо
знатије његово чудо. „Дотицајем гроба и помазањем мира постадоше сви
здрави, од какве год болести боловаше“. Тим речима описао је Доментијан
фармаколошку снагу моштију и мира које је из њих истицало. У Хиланда
ру је израсла и једна стара винова лоза из гроба Св. Симеона. Она и данас
даје лепо грож ђе које се сматра чудотворним и лековитим у случајевима
брачне неплодности. Св. Симеона Мироточивог црква прославља 13 (26)
фебруара. Гробница у виду масивног мермерног саркофага налази му се са
десне стране улаза у наос манастира Студенице(8,20,21,22).
3. Св. Стефан, краљ српски, Првовенчани, син Стефана Немање,
постао је пос ле очеве смрти велик и жупан српски. Ратовао је против Бу
гарске, Византије и Угарске са промењивим успехом. Ожалошћен због
сукоба са братом Вук аном око престола зат раж ио је од брата Саве да очеве
мошти из Хиландара пренесе у Србију, што је Сава и учинио. Године 1221.
Св. Сава га је крунисао за краља Србије.
Биог рафију и службу Стефану Првовенчаном написао је пат ријарх
Пајсије тек 1629. године, али извесна сведочанства о његовом живот у
постоје у житијима Св. Саве од Доментијана и Теодосија. У оба житија
описано је како је Св. Сава накратко, молитвама оживео умрлог Стефа
на, да би га замонашио и дао му монашко име Симон. Пос ле смрти Сте
фан је свечано сахрањен у Студеници, преко пута гробнице свога оца, а
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према Доментијану тело му је пос ле неког времена извађено, нађено цело
и пренешено у манастир Жичу, његову задужбину. У житију Римничког
србљака говори се о томе како је Стефан из Жиче пренешен у Сопоћане,
где је чинио многа „чуда“, из Сопоћана у Црну Реку, па поново у Студени
цу, где се и данас налазе његове мошти у раскошном сребрном саркофаг у,
који је дар супруге кнеза Александра Карађорђевића (8,18,23). „Многа су и
неизбројива чудеса која су се дешавала, а и данас се дешавају над мошти
ма овог преподобног краља и монаха, јер он целебно помаже свима који
са вером приступају његовом светом и нетљеном телу“, записано је у жи
тију о овом светитељу др Јустина Поповића. Црк ва овог светитеља слави
24. септембра (7. октобра)(24).
Св. Владислав – краљ српски (мошти му се налазе у његовој заду
жбини, манастиру Милешеви), преподобни Симеон – Урош I – краљ
српски, преподобна Јелисавета – краљица Јелена Анжујска (жена
краља Уроша I) и преподобни Теоктист – Драгутин – краљ српски, ка
нонизовани су и уврштени у листу српских светитеља, али се у њиховим
житијима не наилази на спомен о исцељењима над њиховим моштима,
па овом студијом нису обу х ваћени.
4. Св. Милутин, краљ српски. Млађи син краља Уроша I и краљице
Јелене, брат Драг утинов. На сабору у Дежеву 1282. године примио је власт
од старијег брата, који се пок ајао због свргавања оца Уроша I са власти.
Услов договора је био да пос ле Милутинове смрти власт преузме Драг у
тинов син Владис лав. Милутин је успешно ратовао против Грк а, са ко
јима је касније живео у миру због женидбе са Симонидом, малолетном
ћерком византијског цара Андроник а II Палеолога. Успешно је ратовао
и против Бугара, татарског кана Ногаја и против Угарске. У време Ми
лутинове владавине српска држ ава је територијално и економски зна
чајно ојачала. Посредовањем арх иепископа Данила Другог дошло је до
измирења завађене браће Милутина и Драг утина, и Милутина са сином
Стефаном, који је, ослепљен по налог у оца, провео 5 година у Цариг раду.
Краљ Милутин је умро изненада 29.октобра 1321. године и сахрањен је у
својој задужбини манастиру Бањској.
Разлози за установљење култа Св. краља Милутина били су: поди
зање цркава (42 црк ве: манастири Грачаница, Богородица Љевишка и
Бањска, данашња Саборна црк ва у Хиландару и др.) и болнице у Про
дромовом манастиру у Цариг раду, повезаност са вишим свештенством и
борба против уније, а свак ако и податак о његовим моштима, за које се у
сва три Србљака наводи да су целе, благоу хане и да све исцељују. Мошти
су му почивале у манастиру Бањској, његовој задужбини, до доласка Ту
рака 1389. године, а тада су пренешене у Трепчу, јер су Турци запалили
манастир. Касније су, такође због турског зулума, пренешене у Софију
(Бугарска), где се и данас налазе у Црк ви Светога Краља(8,18,24,25).
5. Св. Стефан Дечански, краљ српски. Син краља Милутина. Вла
дао је као српски краљ од 1321. до 1331. године, а свој живот је завршио као
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мученик. Како је под утицајем своје жене Симониде краљ Милутин чи
нио Византији велике уступке, незадовољна српска властела се побуни
ла подстичић и му сина Стефана да дигне устанак против краља. Необа
вештен, краљ је дао да се Стефан ослепи и пос лао га у Цариг рад, где је
у Пантократоровом манастиру провео 5 година. Када му је Св. Никола
вратио вид, Стефан је дошао у зем љу и, након Милутинове смрти и борбе
око престола са братом Константином, ступио на српски престо. Убрзо је
заратио против Бугара и у бици на Велбуж ду 1330. год. извојевао велику
победу, заједно са сином Душаном. Пос ле тога је завршио изг радњу сво
је задужбине, манастира Дечана. Подстакнут незадовољном властелом
што се војна надмоћ у рат у није искористила за даља освајања, престоло
нас ледник Душан се дигао на оца, заробио га и заточио у граду Звечану,
где је 13. новембра 1331. године био задављен.
Стефан Дечански има два житија. Прво у Даниловом зборнику, где
се наводи да је Дечански завршио живот природном смрћу, а друго које
је написао дечански игуман Григорије Цамблак, у коме је описана муче
ничка смрт светога краља. На крају житија Цамблак описује светитеље
во чудесно јављање манастирском еклисијарху пос ле 7 година, од кога је
зат раж ио да му тело буде извађено из зем ље и у ковчег у изложено, што је
и учињено, и одмах се над његовим целокупним моштима десило изле
чење човека који је био слеп. Касније су, износи Цамблак, „многи хроми,
рас лабљени, неми и глух и, дотак авши се са вером његових моштију“ од
лазили исцељени(5,25). Светитељевим моштима вековима одлазе брачни
парови без деце и умоболни тражећ и помоћ, а у близини манастира по
стоји извор воде, где многи, умивајућ и се, лече своје очи и друге болести.
Црк ва овог светитеља слави 11. (24) новембра(8).
6. Св. цар Урош, син цара Душана. Царевао је у тешка времена распа
да српског царства. Кротак, побож ан и благ, није хтео силом потчињава
ти необуздане велик аше. Природа цареве смрти није до краја разјашње
на. Да ли је изненада умро прородном смрћу, или је био убијен по налог у
Вукашина Мрњавчевића, о чему сведоче нек и записи, пре свих житије
које је написао пећк и парт ријарх Пајсије 1642. године, када је боравио у
Срему. У том житију је записано како је Св. цар Урош сахрањен у црк ви
Успења Богородице у Неродим љу, да се 1583. године, а 212 година пос ле
његовог престављења, „објавио“ се једном пастиру, пос ле чега су свети
тељеве мошти извађене из зем ље, а народ је почео долазити моштима на
исцељење. Пат ријарх Пајсије му је саставио и службу, у којој се спомињу
његове мошти које исцељују. Тиме је цар Урош био канонизован и увр
штен у ред светитеља СПЦ. Поштовање му се одаје 2. (15) децембра.
Године 1705. је монах Христофор понео мошти цара Уроша из Неро
дим ља у стари манастир Јазак у Фрушкој Гори, да би изг радњом новог
манастира биле премештене у тај манастир. Године 1942. биле су мошти
пренете у Беог рад, а 2001. поново су враћене у манастир Јазак, где се и да
нас налазе. О њиховој исцелитељској снази сведоче и вотивни предмети
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који се чувају у манастирској ризници, али који су пос ле Другог светског
рата нестали(8,15,18,26).
7. Св. Лазар, кнез српски. Пос ле смрти цара Уроша, кнез Лазар Хре
бељановић се истако испред осталих српских велик аша. Борио се против
турске силе у неколико махова. Најзад се 15. јуна 1389. године ставио на
чело српске војске и сукобио са султаном Муратом на Косову Пољу и био
посечен.
Из Повесног слова о кнезу Лазару сазнајемо да је Лазарево тело пос ле
погибије на Косову било сахрањено у црк ви Св. Вазнесења у Приштини,
а пос ле годину дана Лазареви синови Стефан и Вук „заједно са клиром и
народом отворише мошти светог Великомученик а и нађоше тело његово
нетљено и читаво, које испушташе многи и благоу хани мирис (као што
сведочи Пећк и летопис из тог доба), пренесоше у његову задужбину Ра
ваницу код Ћуприје (1391. године) и полож ише у црк ву Св.Вазнесења Спа
совог. Ту оно почиваше и чудотворства чињаше све до године 1690“, запи
сано је у Лазаревом житију од Јустина Поповића. Тада су, у време Велике
сеобе Срба под пат ријархом Арсенијем Чарнојевићем III, калуђери мана
стира Раванице пренели Лазареве мошти у Сент Андреју. Пос ле 7 година,
1697. године, сместили су их у тада опустели манастир Врдник у Фрушкој
Гори. Обновили су манастир и назвали га Новом Раваницом. Кад је за
почео Аустро-турски рат 1716. године, мошти кнеза Лазара пренете су у
Футог, а за време револуционарне 1848. године у манастир Фенек и сеоску
црк ву у Кленку, потом су враћене у Врдник. Године 1942. мошти су одне
шене у Саборну црк ву у Беог раду и коначно 1989, поводом 600-годишњи
це Косовског боја, враћене су у Лазареву задужбину, манастир Раваницу
у Ресави. У сремској Раваници, где су мошти Св. кнеза Лазара чуване чи
тавих 250 година, још увек се налази раскошни кивот у којем су почива
ле, са неколико честица светих моштију, а у манастиру и околини и да
нас се нег ује и поштује култ овог светитеља. Његов мученичк и завршен
живот и целовите мошти били су главни разлози за установљење култа
овом светитељу. Црк ва га слави 15. (28) јуна, на Видовдан(8,15,26).
8. Св. деспот Стефан Високи (Лазаревић). Старији син кнеза Лазара
Хребељановића. Пос ле очеве погибије у Косовском боју 1389. године, као
малолетан, владао је уз помоћ своје мајке кнегиње Милице све до свог пу
нолетства 1393. године. Као отомански вазал предводио је српске помоћне
одреде у биткама на Ровинама, код Никопоља и Ангоре. Пос ле битке код
Ангоре, у којој је његова борбеност задивила и татарског владара Тамер
лана, од византијског цара Јована VII Палеолога добио тит улу деспота.
Као вешт држ авник, ступио је у вазалне односе и са Угарским краљем Си
гисмундом, од кога је добио Мачву, Беог рад и Голубац. Искористио је бор
бу око престола у Отоманској империји да још више учврсти своју власт
и осамостали држ аву, што је резултирало периодом мира. Као победник
изашао је и у сукобу међу српском властелом, Лазаревић има и Бранкови
ћима. Измирио се са сестрићем Ђурђем Бранковићем, којега је на Сабору
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у Сребреници 1426. године именовао својим нас ледником, пошто он није
имао деце. У периоду мира посветио се унут рашњем уређивању своје зе
мље. Претворио је Беог рад у модерно утврђену европску престоницу, из
градио је црк ве, управне зграде и болницу (странопријемницу). Године
1418. подигао је своју задужбину, манастир Ресаву (Манасију). Умро је 19.
јула 1427. године у лову, од срчаног удара. Стефанов биог раф Константин
Филозоф описао је деспотову смрт као драматичан догађај, судбоносан по
читав српски народ. Тада је, записано је у житију, „у Беог рад ударио та
кав гром какав нико ник ада није чуо. Настала је тама у целом крају, а из
црк ве су се подигле иконе у ваздух. У жалости сви су плак али тридесет
дана, чак и у Светој Гори и Цариг раду. Његово тело сахрањено је у Мана
сији“. Јустин Поповић у своме житију деспота Стефана износи податак
да је гробница Стефанова данас празна, пошто је манастир Манасија био
пљачкан и паљен, али да побож ан народ и даље долази на његов свети
гроб и полаже своје болеснике зарад оздрављења. Премда је деспот Сте
фан имао свој народни култ још од 16. век а, његов званични црк вени култ
установио је 19. јула 1927. године, на дан 500-годишњице деспотове смрти,
пат ријарх Димит рије, који му је написао и службу. Овог светитеља црк ва
прос лавља 19. јула (1. авг уста), на дан његове смрти(8,24,27).
Данас постоји спорење нау чник а око тога где се налазе мошти Сте
фана Лазаревића, у манастиру Копорину или у Манасији. Ант ропоплог
и палеопатолог Србољуб Живановић смат ра да су кости откривене по
четком 80-тих година 20. век а у Копорину Стефанове, на основу њихових
оштећења, која одговарају повредама за које се зна да их је деспот Стефан
задобио. Са друге стране, током радова на реконструкцији манастирске
црк ве у Манасији, почетком 21. век а, откривени су земни остаци за које
су археолози смат рали да припадају деспот у Стефану. ДНК анализом тих
остатака потврђено је да се заиста ради о сину кнеза Лазара, али је пр
оф. Живановић мишљења да су то кости Лазаревог млађег сина Вук а, док
археолог Брамболић тај налаз смат ра потврдом да су то посмртни остаци
Стефанови. ДНК анализа костију пронађених у Копорину није изврше
на, јер владик а Браничевски није дао дозволу за тај поступак(28). Гроб у
Копорину је одувек привлачио паж њу народа, који је веровао да је у њему
сахрањен нек и светитељ, јер су људи из околине манастира траж или да
им монаси читају молитве ради излечења од болести баш над тим гро
бом. Премда деспот Стефан није имао пород, манастир Копорин највише
посећују брачни парови без деце(29).
9. Преподобна Евгенија-Ефросинија, Милица, кнегиња српска.
У житију кнегиње Милице од Јустина Поповића записано је да је била
кћерка војводе топличког и полимског Вратк а, познатог у српском наро
ду као Југ Богдан, а да се удала за тадашњег Душановог војводу, Лазара
Хребељановића, који је касније постао кнез и владалац српски. Пос ле Ко
совске битке пренела је мошти кнеза Лазара из Приштине у манастир
Раваницу, Лазареву задужбину. Руководила је држ авничк им пос ловима
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до пунолетства свога старијег сина Стефана. Када је Стефан преузео власт
замонашила се и добила име Евгенија. Боравила је у манастиру Љубо
стиња, који је сама изг радила. Заједно са својом рођаком Јефимијом, од
султана Бајазита добила је мошти Св. Петке и пренела их из Видина у
Србију. Пред смрт је, на своју молбу, замонашена у „велик и анђеоски образ“
(„велику схиму“), под именом Ефросинија. Умрла је 11. новембра 1405. го
дине и сахрањена у манастиру Љубостињи, где „многобројним чудесима
над болесницима који долазе на њен мироточиви гроб би од Бога прос ла
вљена“. Црк ва је слави 19. јула (1. авг уста), кад и сина јој Св. деспота Сте
фана Високог(24).
10. Света породица сремских деспота Бранковића. Оно што је за
Србију средњег век а предс тавља ла лоза Нема њића, то је за Срем у време
турске опаснос ти пос тала деспотска пород ица пос ледњих Бранковића.
Као нек а да Нема њић и, Бранковић и су били за ш титниц и свог народа у
туђини, првенс твено пред турском опаснош ћу. Као ра није Нема њић и,
они су били доброчинитељи светогорских ма нас тира, а у исто време за
штитниц и српске пра вос лавне црк ве у Угарској, па се за њихова имена
везу је изг радња мног их ма нас тира и црк а ва у Војвод ини. На сремском
тлу су Бранковић и, као нек а да Нема њић и, били прогла ша ва ни за све
титеље и добија ли своја жит ија и службе. Та ко су мош ти слепог деспота
Стефа на Бранковића биле пренешене из Фурла није у Срем, посвећене и
стављене у црк ву Св. Луке у Купинову. Касније је за свет итељ а био про
гла шен и син деспота Стефа на, деспот Јован Бранковић, а дру г и његов
син, деспот Ђорђе се, по углед у на Св. Саву, зак ал уђерио и добио име
Максим. Пос ле његове и мајчине смрт и и њихове мош ти су биле при
дружене очевим и братовљевим, па су и они би ли ка нонизова ни и про
гла шени за свеце.
Дес пот Стефан Слепи, ослеп љени син дес пота Ђурђа Бранковић а,
кратко је време био влад ар у Србији (1458/59. год.). У избеглиш тву је бо
ра вио у Алба нији код кнеза Ђорђа Арија нита, чију је кћерк у Ангелин у
оженио и са њом изрод ио троје деце, синове Ђорђа и Јова на и кћерк у
Мару. Кад им је поново зап рет ила турс ка опас ност, Стефан се са поро
дицом склонио у Фурланију, област на северу Италије, где је 1476. умро.
У Фурланс ком Беог ра д у „обја вио се“ преко светлос ти на свом гробу, па
ка д а је отворена гробниц а, на ђено је цело, нераспадн у то тело. Ка д а је
угарс ки краљ Мат ија Корвин Стефа новом син у Ђорђу доделио тит у
лу сремс ког дес пота, Стефа нова удовиц а Ангелина је са својом децом
и „нет рулеж ним“ мош тим а свога муж а дош ла у Срем. Прем а легенд и,
стигли су у Купиново ла ђом, од које је кас није мајк а Ангелина да ла са
гра д ит и дрвен у црк виц у ма нас тира Обед а. Мош ти свога муж а Стефа на
полож ила је у црк ву Св. Луке, где су се „слепи и бес ни лечили“. Као де
спотс ки посед Бранковић и су од кра љ а Мат ије добили гра дове Ку пи
ник, Сланк а мен и Берк асово. Пос ле 10 год ина свога дес потова њ а, које
је провео у ратовим а, Ђорђе је на п ус тио дес потс ку тит ул у и пред ао је
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своме млађем брат у Јован у, а он се замонашио и добио име Макс им. Де
спот Јован се истак ао у борбам а прот ив Турак а, али је већ 1502. год ине
изнена д а умро, па су мајк а Ангелина и монах Макс им на п ус тили добра
која су ужива ли и преш ли у Вла шку код пријатељ а војводе Јова на Ра д ула,
где је Макс им био уна п ређен у чин мит рополита вла шкоза п ланинс ког.
Неколико год ина зат им, поново су се врат или у Срем и вла д ик а Макс им
је та д а био пос та в љен за мит рополита беог радс ког и сремс ког. На об
ронц им а Фрушке Горе под игао је ма нас тир Крушедол, у који је пренео
и своју епис копс ку столиц у, те основао Сремс ку архиепис копију. Поред
Крушедола, под игао је још и ма нас тире Старо Хопово и Привина Гла ва.
Умро је 1516. год ине и са хра њ ен је у својој за д ужбини, ма нас тиру Кру
шедол у. Пос ле мног их зна кова и ја в ља њ а у сну, сед ам год ина иза смрт и
(1522/3), отворена му је гробниц а и на ђено његово „целовито и мирис но
тело“. Ангелина Бранковић је над ж ивела своју дец у. За мона шила се у
женс ком ма нас тиру Сретењ е код Кру шедола, који је са м а изг ра д ила.
Умрла је 30. јула (12. авг ус та) 1520. год ине и сах рањ ена у свом манас ти
ру. Неколико год ина кас није њене мош ти су пренете у ма нас тир Кру
шедол и положене у ковчег са мош тим а сина јој Јова на. Та ко је ма нас тир
Крушедол пос тао нек а врс та маузолеја пород ице Бранковић и главно
мес то пош това њ а њиховог култа. Срд ишње мес то у ма нас тиру заузи
мале су мош ти ових светац а све до 1716. год ине, кад а су Турц и, пов ла
чећ и се пос ле изг убљене битке на Везирц у код Пет ровара д ина, заједно
са ма нас тиром спа лили и свет итељс ке мош ти, а сач ува но је са мо неко
лико фрагмената, који се као релик вије и да нас на ла зе у ма нас тирс кој
ка пе ли.
Главни елеменат за поштовање култа свете породице Бранковић
представљале су њихове „нет рулеж не“ мошти над којима су се, према
легенди, дешавала различита посмртна чуда. Подаци о тим чудесима
записани су у теолошким, претеж но рукописним књигама, као што је
Крушедолски рукопис из 17. век а, а нешто касније Беог радски, Москов
ски и Римничк и србљак. Служба Св. деспот у Стефану Слепом штампана
је у сва три србљак а под 9. (22) октобром. У служби му се обраћа као му
ченику који враћа вид слепима, а опширније је описан случај излечења
детета у тренутку кад се мајк а са болесним дететом на рук ама дотак ла
светитељевих моштију. У службама Св. архиепископу Максиму Бран
ковићу и Св. мајци Ангелини на више места се истиче моћ њихових мо
штију да „исцељују и освештавају душе и телеса наша“ и да „моштима
својим духове зле одгоне и здравље болнима Богом дају“. Поред сличних
посмртних чуда, у Служби Св. деспот у Јовану Бранковићу описан је слу
чај излечења неког Агаранина (Турчина), нехришћанина који је са вером
приступио деспотовим моштима. Најзад, у Заједничкој служби светим
деспотима Бранковић има, поред низа сведочанстава о исцелитељским
успесима њихових моштију, наведене су чак и врсте обољења које свети
тељске мошти најуспешније лече. То су: губави, слепи, глуви, оболели од
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зубних и кож них болести, главобоље, грудобоље, „огњице“ и тресавице,
болести грла и главе, „надимање трбуха“, отоци ног у и др.
Постоје и заветни дарови за њима приписано излечење, који се чува
ју у Музеју СПЦ у Беог раду(8,26,30,31).
11. Св. деспот Стефан Штиљановић. О живот у и историјској улози
деспота Стефана Штиљановића историјске чињенице и народне легенде
умногоме се разликују.
Према историјским подацима Стефан Штиљановић се из Паштро
вића на Црногорском приморју у Срем доселио 1498. године и ступио у
службу властелина Владис лава Мореја, каснијег присталице краља Фер
динанда, па је и сам пристао уз Фердинанда у борби претендената око
угарског престола. Умро је у Шик лошу у Јуж ној Угарској, где је сахрањен
на брду Ђунтир, недалеко од града. Недуго пос ле смрти, његове мошти
су из Шик лоша биле пренешене у Срем.
Народно преда ње, из којег је нас тао његов светачк и и исцелитељ
ски култ, као и његово ка нонско жит ије, које је на писао пећ к и пат ријарх
Пајсије, говори да је пос ле смрт и сремског деспота Јова на Бранковића,
његова удовица, не могавши са ма одолет и турским на ва ла ма, позва ла
из Па ш тровића кнеза Стефа на Шти љ а новића, свог даљњег рођа к а, да је
заш тит и. Он је дошао у Срем и нас танио се у мес ту Моровић, одак ле је
сузбијао Турке. На позив угарског кра љ а Ла д ис ла ва, због све јачег тур
ског зул ума, деспот Стефан је са својим народом, прешао преко Ду на ва у
град Шик лош у Барањи, а када је завладала велик а глад у јуж ним краје
вима Угарске, деспот Стефан је, ка же легенда, отворио своје житнице и
тако прехранио народ. Умро је 1540. год ине и уз све почас ти сахрањен на
брду Ђунт ир у близини Шик лоша. Суп руга Јелена се повук ла у немачке
зем ље. Легенда да ље говори да су Турц и, неколико год ина пос ле његове
смрт и, на мес ту где је Стефан био са хра њен, угледа ли чудесну светлост,
па су, мис лећ и да је на том мес ту са кривено неко бла го, копајућ и на и
шли на ковчег са мош тима деспота Стефа на, које су биле сасвим целе,
нераспадн у те и из којих се ширио пријатан „бла гоу ха ни“ мирис. Вест о
томе се убрзо пронела на све стра не, па су монаси Реметског ма нас тира,
касније на зва ног Шишатовац, од Амир-бега откупили Стефа ново тело и
пренели га у манас тир. Убрзо је у манас тир стигла из Немачке и Стефа
нова жена Јелена, пок лонила се мош тима свога муж а и за мона шила се,
те је добила име Јелиса вета. Касније су мош ти Св. деспота Стефа на Шти
ља новића у раскошном кивот у смеш тене исп ред ма нас тирског олтара,
а многобројни верниц и су долазили да им се пок лоне и болесниц и да
зат раже излечење.
Међутим, чак и у нек им црк веним написима о њему, убрзо пос ле
преношења његових моштију у манастир Шишатовац, дошло је од стра
не нек их особа до оспоравања, не само светитељства његових моштију,
већ и светости његовог живота. Легенда даље каже, а у жит ију се навод и,
да је због тога узета дес на рук а свет итељ ева и однешена цариг радс ком
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патријарху на потврду, па када је овај целивао светитељеву руку и на тај на
чин признао Стефанов култ, рука је била враћена у манастир Шишатовац.
Главни елеменат за култ Св. деспота Стефана Штиљановића пред
стављале су његове „нет рулеж не и чудотворне“ мошти. Из те чињенице
проистек ли су сви остали елементи који творе култ свеца: Пох вално и
Повесно слово из 1631. године, Служба из 1675. и Житије Св. деспота Сте
фана Штиљановића, које је 1631. године написао пећк и пат ријарх Пајсије.
У Служби је нарочито истакнута исцелитељска моћ светитељевих мо
штију, па се између осталог, каже: „Стефане праведни, што их по сконча
њу твоме Господ као човекољубац пок аза исцељењем болесник а додиром
моштију твојих... Кад отворен би ковчег исцелитељног ти тела, болешћу
обузете људе чудесно излечио јеси... Радуј се јер бесе од људи одагнао је
си, радуј се, јер исцељења многа подао јеси“.
У време аустро-турских ратова, године 1678. светитељеве мошти би
ле су пренешене у Будим, да би 1760. у раскошном саркофаг у биле враће
не у Шишатовац, заједно са моштима монах иње Јелисавете, бивше Сте
фанове жене. Њихове мошти су 1942. године, у време Другог светског ра
та, пренете у Саборну црк ву у Беог раду, где се и данас налазе. Св. деспота
Стефана Штиљановића СПЦ слави 4 (17) октобра (26,32).
12. Св. Петар, митрополит цетињски. Мит рополит и владар у Цр
ној Гори (од 1782. до 1830.). Службу и житије написао му је Михаило, пре
ма подацима које је добио од цетињског мит рополита Мит рофана Бана.
Служба и житије штампани су као једна књига у Москви 1895. године.
Из житија се сазнаје да је Петар рођен 1. априла 1794. у селу Њег ушима,
поред Цетиња. Замонашио се у својој 12-ој години. По смрти мит рополи
та Саве 1782, архимандрит Петар постао је мит рополит и господар Црне
Горе. Сав свој живот, витешки и духовни, посветио је своме народу. У зе
мљи је радио свом снагом на измирењу завађених племена, а споља на
одбрани зем ље и народа од грабљивих нападача. Прос лавио се нарочи
то победом над Наполеоновом војском у Бок и и Далмацији. Сам је ишао
у борбене редове. Према себи је био суров, а према другима праведан и
благ. Иако владар, али и монах, живео је у једној тескобној келији. Успео
је да искорени крвну освет у. Умро је 18 (31) октобра 1830. године. Тело му
је почивало у зем љи 4 године, а према житију, јављао се многима у сну и
траж ио да му тело изваде из гроба. То је учинио Петар II и нашао његово
тело целовито, нераспаднуто. Ставио је мошти у ковчег и полож ио у Це
тињски манастир, где се и данас налазе. У Служби Св. Пет ру Цетињском
нарочито се величају његове мошти, које „исцељују и одгоне бесове“ (8,15).
III Култови српским црквеним поглаварима
Уврежено средњевековно мишљење да српску држ аву чувају свете
мошти, није се односило само на владаре, већ и на црк вене великодостој
нике, ређе на свештена лица нижег ранга.
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1. Св. Сава, први архиепископ српски. Растко, син Стефана Нема
ње, великог жупана српског, рођен је у Расу 1169. године. Још као младић
жудео је за монашким животом, због чега је одбегао у Свет у Гору, где
се замонашио, добио име Сава и са ретком ревношћу прошао цео под
виж ничк и устав. У манастиру Ватопеду му се пос ле неколико година
придруж ио отац. Заједничк и су откупили рушевине старог манастира
Хиландара и на њима изг радили нови српски манастир истог имена, а
Св. Сава је подигао и многе друге манастире, црк ве и школе по целој срп
ској зем љи. Путовао је у два маха у Свет у зем љу. Мирио је своју браћу за
вађену око престола, а мирио је и Србе са њиховим суседима, због чега је
био поштован и вољен од свих балк анских народа. У Никеји је 1219. годи
не од византијског цара и васељенског пат ријарха издејствовао незави
сност српској црк ви, а он сам је постао њен први арх иепископ. На поврат
ку са другог путовања у Свет у зем љу упокојио се у Трнову 1236. године, у
време владавине бугарског цара Јована II Асена. Тело му је тадашњи срп
ски краљ Владис лав пренео из Трнова у манастир Милешева, одак ле га је
Синан-паша узео и спалио на Врачару у Беог раду 27. априла (10. маја) 1595.
године. Пос ледњих година 20. век а откривено је да је сачувана лева рук а
светитељева, која се налазила у манастиру Свете Тројице код Пљеваља, а
сада се чува у манастиру Милешева.(15,18)
Постоје две службе Св. Сави: Успенију и Преносу моштију. У Служби
преноса моштију нарочитио се истиче целовитост светитељевих мошти
ју. Теодосијева Служба Св. Сави налази се у сва три Србљак а. Св. Сава има
и два житија: Доментијаново из 1242/3. и Теодосијево из 1290. године. Са
држ ина оба житија је слична. У њима је посебна паж ња пок лоњена чуди
ма која је Св. Сава чинио за живота(8), као што су: исцељење рас лабљеног
у Жичи, подстицај точењу мира из моштију Св. Симеона у Хиландару
и Студеници, прво исцељење брата Стефана Првовенчаног и други пут
његово краткот рајно враћање у живот из обамрлости, да би га пред смрт
лично могао замонашити, што је била Стефанова жеља. Доментијан ово
ме додаје да је „Свети могао и мртве васкрсавати“, али да се тога клонио
због своје скромности. Поред исцељења, у оба житија су описана и друга
чуда која је Св. Сава чинио за живота. То су тзв. „чуда над природом“, као
што је стишавање буре на мору приликом другог светитељевог путовања
у Свет у зем љу, појава града усред лета, из ведрог неба, чиме је приволео
угарског краља да склопи мир са Стефаном. И Доментијан и Теодосије
желели су тиме да укажу на светост Савину још за живота, јер је познато
да су так ва чуда чинили само велик и светитељи, попут Св. Николе, а пр
ви који је снагом своје Бож анске природе чинио „чуда над природом“ и
„чудесна излечења“ био је сам Господ Исус Христос.
Пос ле упокојења, када је краљ Владис лав пренео мошти Св. Саве из
Трнова у Милешево, записано је у житијима да су многи долазили на
празан светитељев гроб у Трнову, где су доносили своје болеснике и „бла
гоу ханим прахом гроба светога, као миром све помазујућ и, и молитвама
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његовим исцељења примали“. Исто тако, над његовим светим моштима
у Милешеви „многа исцељења болнима од многих болести, који су им са
вером прилазили, дешавала су се“ (33,34).
2. Св. Арсеније Сремац, други архиепископ српски. Родом је из
Срема, према нек им подацима из места Сланк амена. Руковођен својим
узором, Св. Савом, још у младости се замонашио у манастиру Жичи, та
дашњем седишту арх иепископије. Тамо га је примио Св. Сава и уврстио
у Жичко братство. Видећ и у њему ретке врлине, претходно га искушава
јући у чврстини вере и у пос лушању, Св. Сава га је поставио за игумана
жичке обитељи. Пред свој други полазак за Јерусалим Сава је Арсенија
одредио себи за нас ледник а на арх иепископском престолу.
У време свога арх ипастирства Арсеније је подигао манастир Пећку
Пат ријаршију и у њој црк ву Светих Апостола, која је касније постала се
диште архиепископије. Мудро је управљао црк вом око тридесет година,
а упокојио се 28. октобра (10. новембра) 1266. године и сахрањен је у својој
задужбини. Црк ва га прос лавља на дан његове смрти. Мошти су му неко
лико пута биле преношене, а данас се налазе у манастиру Ждребаоник у
Црној Гори.
У Даниловом житију архиепископа Арсенија описана су чуда која су
се почела дешавати на његовом гробу неколико година пос ле његове смр
ти. Арсеније се, записано је у житију, „објавио“ једне ноћ и тако што се у
црк ви чуо „јак гром“, а гробница свечева распук ла се и из ње је излазио
„веома угодан мирис“. Кад су Арсенијеве мошти извађене из гроба и ста
вљене у кивот на видном месту у црк ви, десио се над његовим моштима
низ чудесних излечења. Тако је нпр. један монах који је имао „живину у
грлу“ оздравио само додиром Арсенијевих моштију. Излечен је и један
глувонеми младић из Срема који је имао неку стомачну болест, затим је
дан полудели грчк и монах, једна жена којој је „рук а урас ла у утробу“ и
још многи други болесници(8,9,15,18,35).
3. Св. Сава II, архиепископ српски. Син је Стефана Првовенчаног.
Пре монаштва звао се Предис лав. Следећ и пример свога стрица, као мо
нах ревносно се подвизавао дуго година у манастиру Хиландару. Ходо
частио је у Свет у зем љу. Из Хиландара је био постављен прво за еписко
па хумског, а пос ле смрти светитеља Арсенија за арх иепископа српског.
Упокојио се 1271. године. Мошти му леже у црк ви Светих Апостола у Пећ
кој Пат ријаршији.
Житије му је написао један од ученик а Данила Старијег, а службу
мит рополит Михајло и штампао 1861. године у Беог радском Србљаку. Из
међу осталог у служби се истиче да његове мошти исцељују, да из њих
излази мирис и да се ту догађају многа чуда(8,15,18,35).
4. Јоаникије I, архиепископ српски. Био је ученик арх иеписко
па Саве Другог, са којим је путовао и у Свет у зем љу. Потом се подвиза
вао у Светој Гори и био изабран за игумана манастира Хиландара, а ка
да се вратио у зем љу био је игуман манастира Студенице. Пос ле смрти
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арх иепис копа Са ве Другог и смене са трона Да нила Другог, Јоа ник ије је
био изабран за арх иепис копа српс ког. Буд ућ и веом а одан кра љу Урош у I,
по његовом сврга ва њу на п ус тио је арх иепис копс ки прес то. Упокојио се у
мес ту Пи лот у (Хум) 1279. год ине. Три год ине по упокојењу његово не
трулеж но тело кра љиц а Јелена Ан ж ујс ка је пренела у ма нас тир Сопо
ћа не(9).
5. Јевстатије, архиепископ српски. Рођен је у Будим љанској жупи.
Као младић замонашио се у Зети, па је прешао на виши подвиг у Хилан
дар. Временом је постао хиландарски игуман, затим је изабран за епи
скопа зетског, а пос ле извесног времена и за арх иепископа српског. Упра
вљао је Српском црк вом од 1279. до 1286. године. Упокојио се 4. јануара
1286. у Жичи, где је и сахрањен у гробници коју је за себе припремио(8,15,18).
Из житија, које је написао Данило Други, сазнаје се да су се пос ле неколи
ко година на његовом гробу „почела јављати чудеса“. Тако су се једанпут
виделе свеће како горе над његовим гробом, други пут су се чули гласови
„као да долазе од хиљаду људи“, а на његовом гробу излечен је и један чо
век „са живином у носу“. Једнога дана развила су се три цвета на сувом и
хладном камену његове гробнице. Када је, пос ле саветовања краља Ми
лутина са тадашњим арх иепископом Јаковом, отворен Јевстатијев гроб,
нађено је његово тело потпуно цело. Положено је у ковчег и стављено на
видно место. Касније су његове мошти пренете у црк ву Светих Апостола
у Пећи, где су почивале до 1737. године, када су пренешене у Црну Реку.
Даља њихова судбина није позната(8,9).
6. Свети Данило Други, архиепископ српски. Био је син углед
них и побож них родитеља, па га је као ученог краљ Милутин узео на свој
двор. Међутим, због своје побож ности и склоности ка монашком живот у
одбегао је и замонашио се у Кончулском манастиру крај Ибра. Касније је
био дугогодишњи игуман манастира Хиландара и тамо је прет рпео мно
га страдања од крсташа. Био је епископ бањски, потом хумски и најзад
архиепископ српски. До краја живота строго се подвизавао, измирио је
посвађану браћу, краљеве Милутина и Драг утина, затим Милутина и
сина му Стефана Дечанског. Под његовим надзором зидани су манасти
ри Бањска и Дечани. У пећ и је са јуж не стране Светих Апостола изг радио
храм посвећен Богородици Одигит рији и црк вицу Св. Николе. Обновио
је и сазидао још многе црк ве, а пок азао се и као веома плодан писац. Ње
гов Зборник житија краљева и архиепископа српских веома је значајан
извор за изу чавање српске историје и хагиог рафије. Упокојио се у време
владавине цара Душана, 20. децембра (2. јануара) 1338. године (15,18). Жи
тије Данила Другог написао је један од његових ученик а и посебно иста
као како је светитељ „болести човечије исцељивао само молитвом и пре
крштањем руку својих“, а спомиње се и као „мироточац“(8,36).
Они српски арх иепископи (Јоаникије I, Данило Први, Јаков, Јев
статије Други, Сава Трећи, Никодим) и први српски пат ријарси (Јоа
никије, Сава и Јефрем) из немањићког периода, који су канонизовани и
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уврштени у књиг у српских светитеља, овом студијом нису обу х ваћени,
пошто се у њиховим житијима не спомињу чудесна исцељења.
7. Св. Василије Острошки. Рођен је у Поповом селу (Херцеговина).
Као младић се замонашио у Требињском манастиру. Током читавог свог
монашког живота строго се подвизавао. Касније је био изабран за еписко
па захумског и херцеговачког, мимо своје воље. Као архијереј прво је бо
равио у манастиру Тврдош, а када је Тврдош разорен од Турак а, преселио
се у Острог. Живео је 15 година у пећ инској испосници у Горњем Острог у,
а представио се Господу 1671. године и сахрањен је „испод воде“(15,18).
Служба Св. Василију штампана је у Беог радском србљаку. У служби
се, између осталог, каже да је његово тело много година било под зем љом,
да се седам година пос ле смрти јавио у сну калуђеру Михајлу и траж ио
да га се извади из зем ље, што је и учињено. Тада је његово цело и нет ру
леж но тело положено у кивот и смештено у малу црк ву. Мошти су му не
колико пута преношене из Острога, у време борби са Турцима. Затим се
у служби каже да његове мошти помажу чак и „варварима“. Василијевим
моштима, које данас леже у пећ инској црк ви Горњи Острог, долазе и хри
шћани и мус лимани тражећ и исцељења и најтеж им болестима. Распро
трањено је веровање да овај светац лечи понајвише од падавице, беснила
и неплодности. Многи данима долазе пешке, а нек и своје болеснике до
носе у Острог на коњима у корпама. Смат ра се да је за излечење најва
жнија „инкубација“, па због тога многи преспавају под кивотом или не
где у близини светитељевих моштију. Нек и опет користе за лечење води
цу из његове пећ ине, испод које је Св. Василије Острошки био сахрањен.
Велик и народни збор одрж ава се у Острог у сваке године о Духовима(8,15).

Уместо зак ључка
Вера у исцелитељску моћ хришћанских светаца заснована је на дог
матском учењу црк ве које је произашло из описа Исусових чудотворних
исцелења и васкрсавања мртвих у сва четири Јеванђеља. Ту Бож анску
моћ Исус је пренео и на своје ученике, при чему је истицао да ни најве
ће чудо не може изнудити веру, и да је за успех сваког излечења неоп
ходна чврста вера, не у исцелитеља као чудотворца, већ у Божју помоћ
која кроз њега делује. Поред апостола постоји још низ особа које су се за
живота истицале хришћанским врлинама и које су такође имале, за жи
вота или пос ле смрти, преко својих моштију, Божји дар да мог у чинити
чудеса милосрђа и оздрављења. Њих је црк ва и службено канонизовала
и прогласила свецима. Према мишљењу већ ине црк вених теоретичара
њихове Свете мошти имају моћ преносиоца свемоћне Бож анске енергије
на оне који им са вером, побож ношћу и љубављу прилазе.
Канонизацији њиховој претходи писање житија, служби, акатиста и
канона, као и слик ање икона нових светитеља. Баш ти пратећ и елементи
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светитељског култа пос луж или су као извор за ист раж ивање сведочан
става о исцелитељској моћ и, тј. фармаколошкој снази ових светитеља.
Ова област наше медицинске прошлости и садашњости недовољно
је испитана. За рад на ист раж ивањима из области канонске теу ргијске
медицине неопходна је сарадња низа стручњак а: теолога, хагиог рафа,
историчара, лингвиста, археолога, ант рополога и палеопатолога, неу роп
сихијатара, генетичара, историчара медицине и многих других.
Што се тиче става медицине према исцељењима преко Светих мо
штију, он је двојак. Став лек ара верник а увек је богоцент ричан, док је
став неверујућих лек ара дијамет рално различит. Међутим, и једни и
други морају се слож ити са чињеницом о снаж ном утицају молитве, и
вере у исцелење, на јачање имунолошких снага које су један од кључних
чинилаца у борби организма против патолошког агенса. Мож да је то нај
боље речено у Јеванђељу по Матеју, где се каже: „Ако имате вере и не по
сумњате, учинићете не само оно што се зби са смок вом, него и планини
овој ако кажете: Дигни се и баци се у море, догодиће се“ (Мат.21, 21).
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