Свети Иван Рилски
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Кой е Свети Иван Рилски?

Св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец е
български духовник, монах. Считан е за найвеликия български светец и отшелник,
небесен закрилник и покровител на
българския народ, патрон на българските
будители, още приживе наричан „земен
ангел“ и „небесен жител“. Роден е според
житиеписците в бобошевското село Скрино,
вероятно през 876 г., и умира на 18 август 946
г. Живее по времето на княз Борис I, цар
Симеон Велики и цар Петър I.

Дата на почит на паметта
на Свети Иван Рилски
Българската православна църква почита на 19
октомври паметта на преподобния Иван (Йоан) Рилски
Чудотворец, един от най-големите български светци,
покровител и застъпник пред Бога. Също така на тази
дата се отбелязва и денят на град Перник и патронен
празник на ПГОТ ’’Свети Иван Рилски’’. Празникът се
нарича още "Отчов ден", като се отбелязва и във
всички храмове в страната, носещи името на
светеца. Поради звуковата близост обаче повечето
хора го назовават "Очов ден" и го свързват с
вярването, че св. Иван Рилски имал чудотворната
способност да лекува очни болести.

Мощите на Свети Иван
Рилски

Мощите са тялото или нетленна частица от тялото на човек, обявен за
светец от християнската църква. Църквата благоговейно почита тези
останки като изпълнени с благодат светини. В християнската теология се
смята, че в мощите на светците почива сам Бог и те имат дар да творят
чудеса. Целите мощи на Свети Иван Рилски се съхраняват в Рилския
манастир. Част от дясната му ръка е пренесена в Русия през
Средновековието. Византийският историк Йоан Скилица свидетелства, че
в Средец мощите му излекували византийския император Мануил I Комнин
(1143 – 1180г.)

Рилски манастир

Рилският манастир „Св. Иван Рилски“ е български ставропигиален манастир,
сред най-значимите културни паметници в България, символ на страната,
включен в Списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. Още с основаването
си манастирът става книжовно и просветно средище. Голяма педагогическа
дейност в него развива Неофит Рилски, който през възраждането основава
тук килийно училище. Манастирът дава подслон на велики български
революционери, сред които Васил Левски, Ильо войвода, Гоце Делчев, Пейо
Яворов и др. Манастирът „Свети Йоан Рилски“ е построен на мястото на
стара постница през 927 – 941 г. от св. Йоан Рилски Чудотворец (според някои
автори – от неговите ученици) в Рила планина.

Църквата „Свети
Иван Рилски‘‘
Църквата "Св. Иван Рилски" се намира
в центъра на град Перник. Дълги
години се е наричала "Минната
църква". Стоежът започва през 1910
година. Църквата е била построена по
поръчка и за духовните потребности
на работещите в Мини-Перник.
Поради войните строежът завършва
през 1920г в деня на Св. Иван Рилски.
На 1 ноември 1920г храмът е осветен.

Пещерата на Свети
Иван Рилски
Пещерата, в която Св. Иван Рилски е
прекарал повече от 7 години от живота си,
се намира само на 3-4 километра от
Рилския Манастир. В дъното на малката
пещера на Иван Рилски се вижда блед лъч
слънчева светлина. Тя се процежда през
тесен тунел, дълъг около 2 метра, който
води отгоре върху скалата, която е и покрив.
Вярва се, че само хора с чисти души могат
да преминат от там, а грешниците биват
възпирани от магическа сила. Когато
посетите пещерата на Иван Рилски, не
забравяйте да пиете от лековитата вода в
аязмото - извор, който никога не пресъхва и
не замръзва, без значение от климатичните
условия навън. Именно затова се вярва, че
от тези извори тече свещена вода.

Потопената църква ‚‚Свети
Иван Рилски‘‘
Църквата "Свети Иван Рилски" е обект, който е
интересен с това, че когато язовир Жребчево е
пълноводен, тя е потопена във водата. Когато не е
във водата, може да влезете вътре и да си запалите
свещ. Храмът е издигнат в село Запалня, две
десетилетия след Освобождението, но през 60-те
години селото е изселено, за да се построи
язовирът, а църквата е изоставена и залята. Част от
олтара е пренесен в селата Гурково и Копринка, а
камбаната – в Твърдица, с обещанието, че когато
почине жител на потопеното село, тя ще известява
със своя звън неговата кончина.

Любопитни факти за Свети Иван
Рилски
1 - Житието на св. Йоан Рилски не е запазено на оригиналния език, на който
е писано. Това е житието от Георги Скилица. Скилица съставя своята творба
до 1180г. на гръцки език. Интересно е, че гръцкият оригинал на житието е
загубен. Съществуват български, сръбски и руски преводи.
2 - Руско село носи името на Рилския светец. Руският град в Курска област
е основан преди десет века от български духовници. Те пренесли в него
част от нетленните мощи на Рилския чудотворец, а после нарекли града на
негово име- Рилск. Впоследствие нетленните мощи били изгубени.
3 - Българският владетел Св. цар Петър изминава цялото разстояние от 450
км. от столицата Велики Преслав до Рила, за да се срещне със светеца. Той
приема донесените плодовете, но не и златото, което царят му предлага.
Св. Йоан взима само една чаша за спомен. Св. Йоан се покланя отдалеч на
царя.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

