Молитва към свети Иван Рилски Чудотворец покровителя на българския народ
О, велики угодниче Божий, пресвети и богоблажени отче наш Иване, земен
ангел и небесен човек, добър пазител и закрилник на нашия народ, и благонадежден
пред Господа Бога застъпник за всички, които в нужда с вяра притичат към тебе и с
гореща молитва те призовават. Ти, който остави световните връзки и преходното
богатство, прибягна към Христа, избра безшумния живот и сега, справедливо
увенчан с нетленния венец на славата, предстоиш пред Бога на небето, откъдето не
преставаш да помагаш благодатно на своите люде. Ти си изряден наш водител към
Началника и Извършителя на вечното спасение. Ти си горещ молител и ходатай за
българската държава, за народоуправителите, за войнството и за всички твои люде.
И така, преподобни отче, като чеда към баща си, като към бърз помощник и
молител за нашите души, ние, грешните и недостойните, сега усърдно прибягваме
при тебе и с дълбоко смирение умилено те молим. Погледни, преподобни отче наш,
от небесните жилища милостиво на нас и обърни внимание на нашата молба.
Постарай се в молитвата към Господа милостиво да пази под закрилата на
Своята благост и от всяко зло обстоятелство нашия народ, да избавя твоето земно
отечество - българската държава и целия наш народ от смутове, раздори и безредие,
от земетръс, от нахлуване на другородци и междуособни борби, от глад, мор и
смъртоносни болести, от наводнение, огън и меч, от внезапна смърт и всяко зло;
да ни дарува ревност за Православието; да даде на църковните пастири усърдие за
душеспасението на пасомите; на народоуправителите, началниците и съдиите страх Божий, правота и безкористие; на войниците - търпеливост, мъжество и
победа над враговете; на съпрузите - взаимна любов, вярност и домоуредба;
на земеделците - трудолюбие; на болните - изцерение; на обидените - защита;
на оклеветените - оправдание; а на всички твои люде - помощ да изпълнят службата
и призванието си и да имат помежду си взаимна любов и единомислие.
Изпроси за всички нас, пресвети отче, от Господа и Бога нашего Иисуса Христа
Неговата всесилна благодат, нужна ни за победа над нашите изпитания и за нашия
възход към богоугоден и праведен живот. Бъди за наранените ни души спасителен
лекар и ни утешавай в нашите скърби. Подигни нас, падналите. Помогни на нас,
загиващите. Съедини нас, разделените с Бога. Изпроси ни пред Божия престол
твърдост във вярата, подкрепа на надеждата и умножаване на любовта. Дай ни
помощ да поживеем добре и да славим Бога. Чуй молбата ни, всеблаги наш отче,
и се смили над нас, които по ум, думи и дела сме греховен мрак, и ни избави от
Божия гняв, та да се удостоим с райските блага на небесното царство, където винаги
да славим Господа Бога - Отец, Син и Свети Дух, и твоето милостиво
застъпничество во веки-веков. Амин!

