Aкaтиcт
на преподобния и богоносен наш отец Иоан, пустинножител и
Рилски Чудотворец

Кондак 1
Избран oт Бога и предивен пo житие, преподобни Иоане, като възлюби от
младини Христа, вървя по тесния път към Него; и за великите си подвизи и
потоци сълзи се обогати с дарованията на Светия Дух. Затова те
ублажаваме и понеже имаш велико дръзновение към Светата Троица, те
молим да ни освободиш от всякакви беди, зовейки: Радвай се, преподобни
Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Икос 1
Земен ангел и небесен човек си бил, преподобни Иоане. Как да възпеем
достойно твоята слава ние, измъчваните от множество немощи? Но сам ти
вложи хвалебна песен в устата на нас, които ти зовем:
Радвай се, ти, който си бил роден от благочестиви родители; радвай се, че
си бил добре възпитан от тях в страх Божий!
Радвай се, ти, който от младини никога не си отстъпил от Църквата; радвай
се, защото си придобил благодатен разум чрез нейните поучения!
Радвай се, на Божиите заповеди верни пазителю; радвай се, на непрестанен
пост и бдения усърдни извършителю!
Радвай се, защото след смъртта на родителите си раздал своето малко
наследство на бедните; радвай се, заради добрия си живот понесъл гонение
от лукави хора!
Радвай се, защото си претърпял неправедните клевети; радвай се, ти, който
си понесъл с кротост досажденията!
Радвай се, защото със серафимска любов си последвал Христа; радвай се,
защото заради нея си избрал тесния път на монашеството!
Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 2
Като видя суетата на тоя свят, преподобни Иоане, ти се потруди да се
отдалечиш от него. Защото нищо не можеше да те раздели от Христа: нито
родство, нито твоята младост, нито славата и красотата на света. Зачитайки
всичко това за нищо, ти се затече към Христа като елен към водни потоци,
зовейки: Аллилуия!
Икос 2
Ти се покори на божествения разум, блажени, когато видя насън Господа,
Който ти заповяда да напуснеш земята си и ти посочи мястото на твоето
спасение; като презря всичко в света, ти се засели в Руенската обител,
където прие монашеския лик. Затова ти зовем така:
Радвай се, ти, който си възлюбил монашеския живот; радвай се, ти, който
си пожелал да се бориш с греха даже до смърт!
Радвай се, защото заедно с косите си си оставил светските пожелания;
радвай се, ти, който си се устремил с ненаситна жажда към монашески
подвизи!
Радвай се, защото си се затекъл към онова, що е пред тебе и си забравил
онова, що е зад тебе; радвай се, защото си открил сладостта на уединения
живот!
Радвай се, заради божествената любов възлюбил пустинния живот; радвай
се, че по тази причина си оставил мястото на пострижението!
Радвай се, ти, който си дошъл в планината, указана ти във видението;
радвай се, ти, който си се заселил в колиба от клони!
Радвай се, дивни пустинножителю; радвай се, на Йоан Кръстител
подражателю!
Радвай се, преподобие Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Кондак 3
Пазен от Светия Дух, ти се засели в пустинята, Иоане, за да прекараш
живота си в безмълвие, да беседваш безпрепятствено с Бога и непрестанно
да Го славословиш ангелски; за да бъдеш озаряван от лъчите на
божествената светлина и да се молиш на Спасителя Бога за всички хора и
за целия свят, като винаги Му пееш: Аллилуия!
Икос 3
Имайки огненото желание да видиш Бога като Моисей, преподобни, ти се
възкачи на планината, за да приемеш явяванията на божествената слава,
които око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало. Кой
може да опише всичките ти подвизи, извършени в безмълвие? А ние
всички, като се удивляваме на твоя живот, ти зовем:
Радвай се, ти, който си възложил бремето на големи подвизи на раменете
си; радвай се, защото си удивил с живота си ангелите!
Радвай се, ти, който не с хляб, но с треви и билки си се хранил; радвай се,
защото дори това си приемал оскъдно след залез слънце!

Радвай се, защото умерено с вода жаждата си утолявал; радвай се, ти,
който си възгласял заедно с пророка „като добиче бях пред Тебе"!
Радвай се, ти, който си проливал потоци сълзи от очите си; радвай се, ти,
който непрестанно към Бога молитви си възнасял!
Радвай се, защото с тези подвизи от страстите си се очистил; радвай се,
защото си посрамил бесовете, опитвали се в животински вид да те
уплашат!
Радвай се, диамант, несъкрушим от вражеските козни; радвай се, защото
във всички изкушения и напасти с Бога винаги си пребивавал!
Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Кондак 4
Като пожела да укротиш бурята на демонските напасти, ти се засели в
тъмна и мрачна пещера, преподобни Иоане, покорявайки тялото и
лишавайки се от слънчева светлина, за да не се лишиш от божествената
светлина в царството на твоя Господ и да Му пееш там с всички светии:
Аллилуия!
Икос 4
Като чу за тебе, преподобни, синът на брат ти, отрокът Лука се скри от
родителите си, дойде в пустинята и наставляван от тебе, възприе твоите
подвизи. А ние, като се изумяваме от силата на твоята благодат, всички ти
зовем:
Радвай се, ти, който с божествена светлина си озарил своя ученик; радвай
се, защото малко дете в пустинножител си превърнал!
Радвай се, защото за това нова беда от древното зло си приел; радвай се,
защото клевета в отвличане на детето си претърпял!
Радвай се, поругание от брата си понесъл; радвай се, че с благословение
откъснатото от теб дете си укрепил!
Радвай се, защото с молитвен плач дявола си посрамил; радвай се, защото
ухапаното от змия дете чрез смъртта с Господа си съединил!
Радвай се, райско ивете, пораснало на камъните на Рила планина; радвай
се, от божествения Камък с жива вода обилно напоено!
Радвай се, таинниче Божий, неукрил се и в пустинята; радвай се,
светилниче Христов, в мрака на пещерата просиял!
Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Кондак 5
Подобни на пътеводна звезда са светиите, защото и сами шестват към
Христа, и на останалите хора указват пътя на спасението. Затова лукавият
ги напада, както и тебе, Иоане - защото те нападна в образ на разбойник,
който с побой те изгони от първата ти пещера. Тогава ти навлезе още понавътре в Рилската пустиня и се засели в хралупата на голям дъб, та с още
по-големи трудове да прославяш твоя Господ и да Му пееш: Аллилуия!
Икос 5

Като видя голямото ти усърдие, Господ заповяда на земята да произрасте
сланутък за твоя храна; Той тe показа на славните овчари, открили те край
онази пустиня, та и ние заедно с тези, които са видели твоите дивни дела,
да зовем към тебе:
Радвай се, ти, който си приел големи страдания от демоните; радвай се,
непобедими воине Христов! Радвай се, защото не докрая от тях си
пострадал; радвай се, защото с всемогъщия покров на Христа си бил
покрит!
Радвай се, защото пред лицето на овчарите си бил от Господа прославен;
радвай се, защото по неволя на открилите те за своя живот си известил!
Радвай се, ти, който ги нахрани с чудни треви; радвай се, ти, който ги
настави с дивно чудо при тръгването им!
Радвай сe, от тях и на други хора проповядан; радвай се, защото от
идващите при тебе Божиите дарования не си скрил!
Радвай се, ти, който зле страдащия бесноват със слъзна молитва си
изцелил; радвай се, защото за това чудо цялата си надежда на Бога си
възложил!
Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радост е наша!
Кондак 6
Трябва да засвидетелстваме твоето смирение, преподобни Иоане, явено в
молитвата при изцелението на бесноватия: „Боже милосърдни, не съм
достоен дори името Ти да произнеса с нечистите си уста"! Затова и ние се
стремим в смирение да се молим на Господа и да Му пеем: Аллилуия!
Икос 6
Православният народ показа голяма вяра и любов към тебе, възсиялия с
велики чудеса. Но ти избяга от прославата си по цялата българска земя,
като излезе от дъбовата хралупа, за да се отстраниш от човешката слава.
Затова за твоето смирение те ублажаваме всички:
Радвай се, ти, който си възлюбил божественото смирение; радвай се, ти,
който си възненавидял човешката слава!
Радвай се, защото си послушал гласа Христов, призоваващ към смирение;
радвай се, защото винаги си съблюдавал словата на Писанието, че не на
нас, но на името Божие да се въздава слава!
Радвай се, че си достигнал висините, но нито едно добро дело в себе си не
си видял; радвай се, ти, който си подобен на дърво плодоносно с натежали
до земята клони!
Радвай се, ти, който си поревнувал на смирението на Давид, който каза:
„Аз съм червей, а не човек"; радвай се, ти, който заедно с пророк Исаия си
зовял: „о, окаяният аз"!
Радвай се, че с апостола си наричал себе си пръв грешник; радвай се, ти,
който в смирението си на самия Господ си подражавал!
Радвай се, че мъжествено си противостоял на тщеславието; радвай се, ти,
който като земен прах с нозе си го потъпкал!

Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Кондак 7
Като пожела по-големи страдания заради любовта си към Христа, ти се
уподоби на стълпника Симеон, преподобни Иоане, възкачи се на скалата и
дни, и нощи извършваше молитва като безплътен, умиваше камъка със
сълзи и искаше да беседваш единствено с Бога. А ние, като виждаме този
подвиг, прославяме дивния в тебе всемогъщ Бог и Му пеем: Аллилуия!
Икос 7
Като не можа да понесе новия ти подвиг, блажени, дяволът с цял легион
бесове те събори от скалата в пропастта. Но ти с големи мъки се вдигна и
пак се завърна на мястото на своята молитва и въздигаш и нас, удивените
от твоя подвиг, за да ти зовем:
Радвай се, ти, който си придобил голяма любов към Бога; радвай се,
защото за това си пострадал тежко от демонските пълчища!
Радвай се, защото тези страдания си счел за нищо; радвай се, ти, който си
възлюбил Христа повече от живота!
Радвай се, ти, който с нищо не си бил отлъчен от Христа; радвай се,
възлюбен от Него за това!
Радвай се, ти, който си се сподобил c ангелско служение; радвай се, защото
си приемал хляб от ръцете на ангел!
Радвай се, ти, който с любов към Христа си победил всички дяволски
изкушения; радвай се, защото с нея си опазил всички Негови заповеди!
Радвай се, защото заради тази любов само божествената слава си търсил;
радвай се, за това от Господа прославен!
Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Кондак 8
Твоето необикновено житие, голямото смирение и любов към Христа
преумножиха в тебе благодатта, която ти бе дарувана при кръщението
заради Христовите страдания и кръстна смърт. Затова Господ те направи
духовно слънце на Православната Църква, та да се просвещават нейните
чеда от тебе за спасение и да зоват към Бога: Аллилуия!
Икос 8
Tи, целият, беше избран съсъд на Божията благодат, велики Иоане, защото
върху тебе се изпълниха думите на Кръстителя, че Бог не с мярка дава
Духа. С какви благодатни дарования не те увенча Господ? С какви
проявления на благодатта не бе изпълнен твоят живот? Затова, като те
имаме за пример, ти принасяме тия наши похвали:
Радвай се, ти, който си придобил дара на Христовото смирение; радвай се,
защото си получил благодат на сълзи и умиление!
Радвай се, защото си бил украсен с чистота и целомъдрие от Бога; радвай
се, ти, който си бил озарен от чудодейна вяра!
Радвай се, че не само си повярвал в Христа, но си понесъл и страдания за
Него; радвай се, защото си бил увенчан с дара на ревност по Бога!

Радвай се, ти, който си бил изпълнен с любов към ближните; радвай се,
ти, който си бил сподобен с дара на божественото познание!
Радвай се, защото си просиял с дар на прозорливост; радвай се, защото си
имал дара на непрестанната молитва!
Радвай се, че си запазил докрая надеждата за бъдещото блаженство; радвай
се, че си предвкусил това блаженство още в този живот!
Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Кондак 9
Вестта за теб - приемник на всяко дарование на Светия Дух, преподобни
Иоане - стигна до благочестивия цар Петър, който пожела да те види и да
изпрати при тебе девет мъже. Ти, като прозря, че са гладни, ги насити с
малко хляб и те, виждайки това преславно чудо, въззваха към Бога:
Аллилуия!
Икос 9
Мъдреците от този свят не проумяват, как цар Петър в своята слава се
устреми към тебе с дарове, блажени, и много се опечали, когато не можа да
приближи твоята светиня заради планинските стръмнини. Но ние, като
помним Господните слова, казани за всички: „Търсете първом царството
Божие и Неговата правда", ти зовем:
Радвай се, ти, който си достигнал небесното царство на земята; радвай се,
защото Бог ти яви това царство, дошло в сила!
Радвай се, защото чрез придобиване на благодат си явил царството Божие
на хората; радвай се че докато беше в плът, си пазел в себе си райското
блаженство!
Радвай се, защото като придоби многоценния бисер, си показал суетата на
временните блага; радвай се, защото си имал правда, мир и радост в
Светия Дух!
Радвай се, ти, който си затъмнил царската слава със сиянието на
благодатта; радвай се, ти, който, като имаше небесно съкровище, не прие
царските дарове!
Радвай се, ти, който си обещал на цар Петър да се срещнете в небесното
царство; радвай се, защото в писмо си увещавал царя да бъде милосърден и
послушен на Църквата!
Радвай се, защото си научил царя на покаяние; радвай се, защото за
покаянието си му предрекъл царството небесно!
Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Кондак 10
Като искаше да се спасиш докрай от вражеските навети, преподобни
Иоане, ти седем години и четири месеца пребиваваше в подвига да стоиш
на скалата. Мнозина, като поревнуваха за това, създадоха храм и издигнаха
обител край тази скала, като те имаха за свой пръв началник и пастир, за да
се възнася оттам винаги хвалебна песен към Бога: Аллилуия!
Икос 10

Твоето смирение беше необорима стена за тебе даже до смъртта ти,
блаженни Иоане; като узна времето на смъртта си, със сълзи молеше Бога:
„Отче Вседържителю, нищо добро не извърших на земята! Затова Те моля
да повелиш на благ ангел да дойде, за да не бъде възпрепятстван пътя ми
нагоре от духовете на лукавството! Господи, в Твоите ръце предавам духа
си!" И като каза това, премина в бъдния живот. Ние, като се удивляваме на
това праведно отшествие, те ублажаваме така: Радвай се, ти, който ни
поучи със своя живот и смърт; радвай се ти, който ни призова да мислим за
небесното, а не за земното!
Радвай се, защото към никакви светски сладости не си се приобщил;
радвай се, защото си приел блажена кончина от Бога!
Радвай се, ти, който през целия си живот за смъртта си размишлявал;
радвай се, ти, който думите на апостола „всеки ден умирам" си изпълнил!
Радвай се, защото заедно с апостол Павел смъртта си пожелал; радвай се,
защото си възжелал да се освободиш и вечно да бъдеш с Христа!
Радвай се, ти, който със сълзи и молитви подготвил себе си за смъртта;
радвай се, защото поради това след смъртта не на съд, но към живот си
преминал!
Радвай се, ти, който към вечната радост с Христа след смъртта си бил
приобщен; радвай се, защото си придобил велико дръзновение пред Бога!
Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Кондак 11
Когато дойде време да те ублажават с молебно пение, от твоя гроб започна
да се разнася благовоние, преподобни Иоане. И като отвориха гроба,
намериха тялото ти нетленно и изпълнено с благоухание. Оттогава станаха
множество чудеса от мощите ти за изцеление на онези, които прибягват
към тебе и зоват към Бога: Аллилуия!
Икос 11
Господ те показа като свещ, приела Светлината, преподобни, и като храм
на Светия Дух, а тялото ти съхрани непричастно на тлението. Виждайки
тази благодат, те прославяме така:
Радвай се, защото с нетлението си Божието всемогъщество си благовестил;
радвай се, защото безсмъртието на телата след общото възкресение си
предизобразил!
Радвай се, ти, който с нетлението си Божията слава в Църквата си явил;
радвай се, ти, който истината за възкресението на мъртвите си утвърдил!
Радвай се, защото след смъртта си на игумена на Рилската обител насъне
си се явил; радвай се ти, който мощите ти да бъдат пренесени в Средец си
заповядал!
Радвай се, защото дивни чудеса и тук си сътворил; радвай се, защото
пренесен в Търново, велики знамения си извършил!
Радвай се, защото от мощите си в престолните градове си излял благодат;
радвай се, ти, който докато си бил в плен всички си ужасил със силата си!

Радвай се, ти, който си дарил на гръцкия цар Мануил изцеление; радвай се,
защото на Остригомския епископ езика си свързал и развързал!
Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Кондак 12
Голяма благодат ти даде Господ поради голямата ти любов, предивни
угодниче Божий, преподобни отче наш Иоане - недъзи да изцеляваш,
заблудени да просвещаваш и за всички молещи за спасение да бъдеш
всичко. Затова, благодарейки на Господа, Който те дари на нас, вечно
зовем към Него: Аллилуия!
Икос 12
Възпявайки те в песен, недоумяваме, как с немощни слова да изобразим
всички дивни твои деяния, преподобни! Като те виждаме велик сред
Божиите угодници, дръзваме да те възхвалим така:
Радвай се, в подвизи и трудове предивен; радвай се, от прославения от тебе
Бог прославен!
Радвай се, защото си просиял далеч извън Българската Църква; радвай се,
защото си почитан и от другите Православни Църкви!
Радвай се, ти, който обитаваш с нетленната си десница в Руската Църква;
радвай се, ти, който сияеш с благодатта на великите отци на Църквата!
Радвай се, защото си показал подвизите на великите Антоний и Макарий;
радвай се, защото си предизобразил деянията на руските светила Сергий и
Серафим!
Радвай се, от унгарския крал прославен; радвай се, и от турските султани
почитан!
Радвай се, защото в Рилската обител от верни и неверни и досега си
почитан; радвай се, заради великите ти чудеса от всички прославян!
Радвай се, преподобни Иоане, Рилски чудотворче, славо и радосте наша!
Кондак 13
О, велики Иоане, Рилски чудотворче, приеми тази малка наша похвала и
моли Бога за нас да ни изпрати Своята милост и да ни научи на истинно
покаяние, да ни избави от властта на светоуправниците на тъмнината на
тоя век и да ни съхрани в Православната вяра и в благодатния живот под
дивния покров на Божията Майка, та спасени чрез твоето ходатайство, да
зовем към Бога: Аллилуия! (3)
(Този кондак се чете 3 пъти, след това се чете икос 1 и кондак 1.)
Молитва към преподобния и богоносен наш отец Йоан
О, велики и предивни чудотворче, преподобни Иоане, приеми
нашето моление и не се отвръщай от нас, които прибягваме към
твоето застъпничество, така както никога не си се отвръщал от
идващите при тебе със своите мъки в дните на земния ти живот;
защото знаем колко знамения на милосърдието дори и след

кончината си си показвал на православните хора! Чуй сега и нас,
обхванатите от големи скърби, които ни нападат в тези лукави дни,
когато дяволът чрез пагубните си козни се стреми да унищожи
светата Църква, да ни лиши от вечно спасение и от благата на
временния живот. Измоли за нас от Господа Иисуса Христа прошка
на греховете, и най-вече прошка за греха на непослушанието към
нашата Майка - Църквата! Дарувай ни съкрушение на сърцето, та с
умиление да пристъпваме към светото тайнство на покаянието и да
не ни бъде за осъждане и смърт причастието с Тялото и Кръвта
Христови, но за здраве и спасение! Прогони от нас духа на
ненавистта, като ни даруваш дух на любов и мир за братско
единение на всички твои люде. Обедини всички нас в любов към
Христа и Неговата Православна Църква, та като спазваме Неговата
спасителна воля, да бъдем истинни чеда Божии! Води ни през
всички дни на нашия живот, та в благодатта на Светия Дух да
опазим в чистота вярата си и да вършим волята Господня до самата
ни смърт! А в часа на смъртта ела, за да преставиш душите ни пред
престола на божествения Съдия и Му кажи: „Ето, аз и децата, които
ми даде", та с твоето застъпничество да се избавим от вечните мъки
и да наследим неизразимото блаженство на Христовото небесно
царство заедно с тебе и с всички светии во веки веков! Амин!

