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Св. Иван Рилски Св. Иван Рилски 
19 октомври 19 октомври 

Свeти Иван Рилски е 
считан за покровител 
на българския народ, 
основател и пазител на 
най-големия ни мана-

стир – Рилския, и е наричан още при-
живе – „земен и небесен ангел“. Той 
е бил съвременник на първия голям 
разцвет в българската история – пе-
риодът след Покръстването (през 
864 г.), целият Златен век по време 
на царуването на цар Симеон Вели-
ки и умира през 946 г. при цар Петър. 
Славно време, в което той оставя 
следа и още сравнително скоро след 
смъртта си е канонизиран за светец.

Иван Рилски е роден край Осо-
говската планина, вероятно около 
876 г. и започва земния си път като 
овчар. Вярата и любовта към Христа 
го карат да се замонаши в неизвес-
тен манастир под връх Руен. Там се 
запознава с Божието слово, чете бо-
гословски книги и прекарва дните 
си в пост и молитви. Усеща обаче, че 
е предопределен за друго дело и из-
лиза от манастира, като се отправя в 
посока Витоша, а после и към Рила и 
остава в отшелничество в т.нар. Рил-
ска пустиня. Там той приема болни и 
страдащи и ги изцелява със силата на 
вярата. Славата му расте неимоверно 
и хора се стичат от близо и далеч. Цар 
Петър I идва да му се поклони, но той 
отказва светските почести и приема 
само плодовете на царя, без дори да 
се срещне лично с него. В подножи-
ето на Рила той основава Рилската 
обител, където и до ден днешен се 
съхраняват мощите му.

Показателен за нарасналия му ав-
торитет е фактът, че застава начело 
на манастирското братство. Упра-
влява го около десетина години, като 
постига значителни успехи и укреп-
ва престижа му пред народа. Преди 
оттеглянето си Иван Рилски съставя 
устав, наречен „Заветът“, по който да 
се ръководи манастирското братство.

Интересно е колко голямо е въз-
действието на светеца върху съвре-

менниците му и как мощите 
му кръжат из Балканите с 
политически и религиозни 
цели. След смъртта си през 
946 г. Св. Иван Рилски е по-
гребан близо до основаната 
от него Рилска обител, но 
скоро след това цар Петър 
нарежда мощите му да бъ-
дат пренесени в град Средец, 
днешна София. Вероятно то-
гава този първи и най-велик 
български светец е канони-
зиран. Около 989-992 г. не-
говите мощи са пренесени от 
цар Самуил и тогавашния 
български патриарх Герман-
Гаврил в Средец. Това става на 19 
октомври и от тогава на този ден се 
чества неговата памет. Отначало мо-
щите на светеца са положени в църк-
вата „Св. великомъченик Георги По-
бедоносец“, а след това пренесени в 
църквата „Св. апостол и евангелист 
Лука“. През XII-ти век в негова чест 
е построена църквата „Свети Лука“ 
при която се е създал и манастир. Ви-
зантийският писател Георги Скилица 
свидетелства, че в Средец мощите му 
излекуват византийския император 
Мануил I Комнин (1143-1180).

През 1183 г., по време на поред-
ната унгарско-византийска война, 
унгарският крал Бела III превзема 
Средец и отнася мощите на свети 
Йоан Рилски в своята столица Гран 
(Естергом). Според преданието мест-
ният римокатолически архиепископ 
заявява, че не му е известно да съ-
ществува такъв светец, за което Св. 
Йоан Рилски го наказва с онемяване. 
След като се прекланя пред мощехра-
нителницата и иска прошка, говорът 
му се възстановява. Впечатлени и 
обезпокоени от това чудо, през 1187 
г. унгарците връщат мощите на све-
теца в България.

На 1 юли църквата празнува връ-
щането на мощите на св. Иван Рилски 
от Търново в Рилската обител. През 
1195 г. цар Иван Асен I тържествено 

ги пренася в столицата Търново. През 
1469 г., след като получават разреше-
ние от султана, монасите от Рилската 
обител донасят мощите на светеца от 
Велико Търново в основания от него 
Рилски манастир. И днес всеки вяр-
ващ може да целуне ръката на св. Иван 
Рилски, чиито нетленни мощи се на-
мират в специална ракла пред иконо-
стаса в главната църква на манастира.

На 29 и 30 юли 2009 г. на заседа-
ние на Светия Синод, Великотър-
новският митрополит Григорий 
измолва частица от мощите на Св. 
Иван Рилски да бъде предадена на 
старопрестолния град Велико Тър-
ново. Светите мощи са посрещнати 
изключително тържествено с воен-
ни почести от множество вярващи 
християни в града. 

Влиянието на Иван Рилски е мно-
го силно в източноправославния 
свят – Балканите, Русия. За него са 
написани жития за прослава, изпис-
вани са иконографии. 

Православаната църква празнува 
три дати, свързани със Св. Иван Рил-
ски – 18 август е неговото Успение 
(смъртта му), 19 октомври се почита 
като датата на канонизирнето му, а 
на 1 юли – датата, на която мощите 
му са върнати от Търново в Рилската 
обител. Датата 19 октомври се счита 
за най-официална. ◆

Икона от иконостаса на храм „Св. Иван Рилски“ –
Панагюрски колонии


