
Българските светци – небесни покровители на нашия народ 

           Много светци са просияли на нашата земя, затова много са и нашите 

застъпници пред Бога. Но от всички най-известни и близки на всеки българин 

са свети Йоан Рилски и света Петка Българска, към които прибягваме в 

молитвите си най-често. 

          Кое е общото в живота на тези двама светци и в техния подвиг? Те 

живяли през 10 и 11 век. Свети Йоан се родил в българското село Скрино, под 

Рила, а света Петка в град Епиват, на брега на Мраморно море, също в 

българско семейство. И двамата от младини обикнали Бога и закопняли да 

посветят живота си на Него. След смъртта на своите родители, те раздали 

всичко на бедните и отишли в манастир, а по-късно се отдалечили в 

усамотение, за да прекарат дните си единствено в служба на Бога и в 

молитвено общение с Него. 

           Къде живял свети Йоан Рилски? Той отишъл навътре в дебрите на Рила 

планина, която била тогава пълна с диви зверове, трудно достъпна за човешки 

крак и затова наричана Рилска пустиня. Само с една кожена дреха на гърба си, 

той се усамотил в тази сурова планина, хранел се с горски треви и плодове. 

Знаете ли какво растение Бог дал да израсте до убежището на светеца, 

което да му служи за храна? – сланутък, растение като нахута, което давало 

оскъдна храна на Божия човек. 

           Къде живяла света Петка? Тя се поклонила на светите места и се 

оттеглила в Йорданската пустиня. Тук в горещата пустиня тя търпяла зной и 

жажда, хранела се с пустинните треви, като възлагала цялата си надежда на 

Господа. Както свети Йоан, така и света Петка прекарали не година, две в 

пустинно усамотение, а много години и така достигнали старост. 

           Светци, които живеят в усамотение, далеч от хората, като свети Йоан 

Рилски и света Петка, са наречени отшелници. Те не претърпяли мъченическа 

смърт, като свети Георги или свети Димитър, защото по това време нямало 

такива жестоки гонения срещу християните. Техният подвиг е друг. Те се 

отрекли от света, от всичките му удобства и удоволствия, от общуване с 

хората, а посветили живота си само на Бога, като прекарвали заради Него в 

строг пост, непрестанни молитви и сълзи на покаяние. Този техен подвиг е 

твърде труден, но Бог ги пазел и им давал сили да издържат на всички 

трудности. Така те победили злото в себе си, техните сърца се изчистили от 

всяка страст, от всеки грях, достигнали святост. Такива светци църквата 

нарича преподобни, защото във всичко се стремяли да бъдат подобни на Бога 

– в кротостта, смирението и любовта към ближните. 

            Твърде малко хора разбират в какво се състои техния подвиг. 

Немалко  смятат оттеглянето им от света за егоизъм и желание да избягат от 

човешките проблеми. Много хора си задават въпроса какъв е смисълът на 

такъв живот, който според тях не принася никаква полза на обществото. 

             Напротив, точно техният подвиг, тяхната святост, техните непрестанни 



молитви омилостивяват Бога и спасяват света от много злини. Достигнали 

духовно съвършенство и изпълнили евангелската заповед за любовта към Бога 

и ближните, светците денем и нощем се молят на Бога за нас. Макар и 

отдалечени от света, те имат дар на прозорливост, знаят всичко което се 

случва с нас, обикновените хора, чуват молитвите ни, които шепнем пред 

иконите в храма, виждат сълзите, които проливаме, когато сме сами със 

своите болки и проблеми. Когато светците принасят нашите молитви пред 

Бога и се застъпват за нас, Бог приема тяхното застъпничество, защото те са 

Божии хора, Божии приятели. Бог се смилява над нас, заради техните молитви. 

Защото „голяма сила има молитвата на праведника“ (Иак.5:16).  Когато свети 

Йоан Рилски се помолил за един бесноват човек, който никой не можел да 

укроти, нито да излекува, светецът като се обърнал с молитва към Бога, 

възвърнал разума на бесноватия и той напълно здрав се върнал у дома си. 

            Кога почитаме свети Йоан Рилски и света Петка Българска? На 14 

октомври почитаме света преподобна Петка, а на 19 октомври - свети 

преподобни Йоан Рилски Чудотворец. 

Свети преподобни отче Йоане, моли Бога да запазим вярата си чиста! 

Света преподобна Петка, моли Бога за спасението на нашите души! 

 


