
4 Урок, 1 клас „Свети Йоан Рилски Чудотворец“, м. октомври 

Въпроси за преговор: 
 

1.Защо Богородица е покровителка на всички хора? – защото обича всички 

хора и се моли на Господ за нас и както в земния си път Той я слушал, така още 

повече я слуша, откакто тя е на небето. 

2.Кои са най-тържествените празници, посветени на Божията майка? – 

Рождество Богородично на 8 септември и Успение Богородично на 15 август. 

3.Защо е добре да се молим на света Богородица в храма и да имаме нейна 

икона вкъщи? – защото тя ще ни помага в доброто и ще ни избавя от беди. 
 

Светците – Божии хора. Свети Йоан Рилски 

Чудотворец 
 

Днес ще говорим за един светец, когото всички познавате. Той е небесен 

закрилник на българския народ и го наричаме Рилски чудотворец. Кой е той?- 

Свети Йоан Рилски, който е известен и като свети Иван. 

Животът на свети Йоан Рилски. Свети Йоан Рилски е роден през 9 век в 

малко село в полите на Рила. Семейството му живеело благочестиво - почитали 

Бога, ходели редовно на църква, помагали на бедните и възпитавали децата си 

във вяра и добри дела. След смъртта на родителите си свети Йоан раздал на 

бедните това, което имал и постъпил в манастир. Не след дълго напуснал 

манастира и решил да заживее сам далеч от хората, за да посвети изцяло живота 

си на Бога. 

 Рила планина тогава била обрасла с буйни гори, където човешки крак рядко 

стъпвал. Затова се наричала Рилска пустиня. Там именно се заселил свети Йоан 

Рилски. Направил си колиба и заживял в усамотение и молитви към Бога. Хранел 

се само с плодове и диви растения. Така преживял доста години.  

Веднъж го видели овчари и мълвата за него се разнесла сред хората. 

Мнозина започнали да идват при него за помощ и съвет. Заради неговия 

праведен живот, Бог му дал сила да върши чудеса. С Божията помощ той 

изцерявал болни,  давал мъдри съвети на хората, молел се за тях. 

За да се усамоти, той се преселил в една пещера на високо и трудно 

достъпно място като понасял много лишения. Славата му достигнала до 

тогавашния цар Петър, който пожелал да го види. Но смиреният Йоан отклонил 

това предложение и върнал скъпите подаръци на царя. Но цар Петър, който също 

е светец, желаел свети Йоан винаги да се моли за българския народ. 

Животът и чудесата на свети Йоан подтикнали мнозина да заживеят край 

него и да му подражават. Събрали се монаси, негови последователи и направили 

малък храм в близост до мястото, където живял светеца. По-късно бил построен 

и сегашния Рилски манастир.  

Светците – Божии хора.  Светците водят праведен живот според Божиите 

заповеди, те са Божии хора, Божии приятели и Бог им дава сили да вършат 

чудеса и да помагат на хората.  Такъв е и свети Йоан Рилски. 

Животът на свети Йоан Рилски е труден и непонятен за много от нас, 

съвременните хора, които се стремим към удобства и материални придобивки. 

Сам свети Йоан Рилски предупреждава своите последователи, че такъв живот не 



може да води всеки. Бог го запазил от природните стихии, от дивите зверове, дал 

му сили да върши чудеса и да помага на хората, а след неговата смърт запазил 

тялото му непроменено.  

Светците са наши застъпници пред Бога. Застъпници ще рече, че те 

умоляват Бога да изпълни нашите добри желания, а Той чува техните молитви, 

защото те са Божии приятели. 

Празникът, посветен на свети Йоан Рилски. Църквата празнува паметта 

на свети Йоан Рилски на 19 октомври. Хиляди хора се стичат в църквите. Много 

хора идват в Рилския манастир на поклонение. В храмовете иконата на светеца 

се украсява с цветя и венци и се служи празнично богослужение като израз на 

всенародна почит към небесния покровител на българския народ, който по чуден 

начин ни пази от много беди. 
 

Въпроси към урока: 
 

1.Къде и кога се родил свети Йоан Рилски? Какво било неговото 

семейство?– свети Йоан се родил в малко българско село в полите на Рила през 

9 век. 

2.Как свети Йоан посветил живота си на Бога? – той се усамотил да живее в 

Рилската пустиня в лишения и непрестанна молитва. 

3.Кои хора са светци, какъвто е и свети Йоан Рилски? – Светците водят 

праведен живот според Божиите заповеди, те са Божии хора, Божии приятели и 

Бог им дава сили да вършат чудеса и да помагат на хората.  

4.Кога е празникът, посветен на свети Йоан Рилски? – Празникът на светеца 

е на 19 октомври и ние го отбелязваме много тържествено. 
 

Задача: Опитайте се да разкажете накратко за живота на свети Йоан 

Рилски Чудотворец. Разгледайте иконата, която е окръжена с нарисувани 

събития от неговия живот и чудеса след неговата смърт. За кои от тях сте 

чували, за кои искате да разберете повече? На иконата е изобразен и Рилския 

манастир. Ходил ли е някой от вас? Разкажете за това пътуване. Оцветете 

приложението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свети Йоан Рилски Чудотворец 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


