
Иван Рилски - български светец



Роден в 876г.в село Скрино, което се намира в 
Западна България, в община Бобошево, област
Кюстендил. Починал на 18 август 946 г. (70 г.) 
Погребан е в Рилски манастир.



Житията му посочват, че до 25-
годишна възраст Иван Рилски е 
пастир. Но в неговото сърце
винаги гори любовта към Бога и 
желанието да му се посвети
изцяло. В манастира „Св. 
Димитър“ под връх
Руен във Влахина планина. Там
придобива богословско
образование, изучава
богослужебните книги, получава
духовнически сан и се подготвя за
великата си духовна мисия.



Приел монашество, той се
отдава на пост и молитва, като
се установява първоначално
във Витоша, както и село
Добърско в южното
подножие на Рила.

По-късно на 20 км от селото
основава Рилския манастир. 
Там той извършва
множество чудеса, помага
на хората в нужда, изцерява
от тежки болести.



Славата му се разнася далеч от Рила
планина из пределите не само на
България, но и на Европа. Българският
цар Петър I изминава цялото
разстояние от 450 km от столицата
Велики Преслав до Рила, за да се
срещне с него. Монахът обаче не
пожелава да се запознае с владетеля
поради смирение. Той приема
плодовете, но не и златото, което
държавният глава му предлага, като
само му се покланя отдалеч. Това още
повече увеличава славата му и към
него заприиждат ученици от цяла
България.



Преди смъртта си, той се оттегля в пълно уединение и съставя
своето „завещание“. Този Завет той оставя на учениците си на
25 Март, Благовещение, 941 г. Текстът му, запазен в преписи
от XVIII и XIX век, е изпъстрен с множество библейски цитати
от Стария и Новия завет.



След смъртта си през 946 г. Св. Иван Рилски е погребан
близо до основаната от него Риски обител, но скоро след
това цар Петър нарежда мощите му да бъдат пренесени в 
град Средец, днешна София. Вероятно тогава този първи
и най-велик български светец е канонизиран.



На 1 Юли църквата празнува връщането на мощите на Св. Иван
Рилски от Търново в Рилската обител. През 1195 г. цар
Иван Асен I тържествено ги пренася в столицата Търново в 
строящата се църква Св. 40 мъченици.



Това става на 19 Октомври и оттогава на
този ден се чества неговата памет.



Честит празник, скъпи учители и многобройни 
възпитаници на ПГОТ „Св. Иван Рилски“!


