
Светци  

мъченици 



Светците, които приемат мъченическа 

смърт заради вярата си в Христос, 

наричаме светци мъченици.   



Тези мъченици, които 

понесли много тежки и 

продължителни мъчения и 

наказание със смърт, 

наричаме великомъченици.  

 

Великомъченици са свети 

Георги, свети Димитър и 

свети Мина, които по 

професия били воини. 



Свети великомъченик  

Георги Победоносец 

  Свети Георги живял 
през 3 век в Мала 
Азия, бил воин. При 
жестоките гонения 
срещу християните 
той смело защитил 
Христовата вяра и 
приел мъченическа 
смърт след много и 
тежки изтезания. 



   Свети Георги е бърз 

помощник в беди и 

победител над злото.   

    Затова е наречен 

Победоносец. 

     



    На иконите свети Георги е на бял кон и с 

копие пронизва змей. 

    Свети Георги е почитан от всички народи 

като закрилник на войниците, а също като 

покровител на животновъди и земеделци.   

    

 Честваме Гергьовден на 6 май. 



Свети великомъченик 

Димитър Мироточиви 

   Свети  Димитър се 

родил в град Солун през 3 

век. Бил назначен за 

управител на град Солун. 

  Вместо да преследва 

християните, той смело 

проповядвал Христовото 

учение сред народа. 



   Свети Димитър бил 

заловен и мъчен, за да 

се отрече от вярата си, 

но той предпочел да 

приеме смърт заради 

Христос. 

   Мощите на светеца 

започнали да източват 

благовонно и целебно 

миро, затова е наречен 

Мироточиви. 



      На иконите свети Димитър е на червен кон и с 

воински доспехи. 

      Свети Димитър е много почитан сред всички 

християнски народи. Тачен е като покровител на 

металурзите, строителите и инженерите. 

 

Светецът почитаме на 26 октомври. 



Свети великомъченик Мина  

   Свети  Мина е египтянин 

живял през 3 век, служил във 

войската.  

  Когато християните били 

принуждавани да извършват 

идолски жертвоприношения, 

свети Мина се оттеглил в 

планините, за да служи само 

на Бога.     

 



  Веднъж когато в главния 

град се провеждал голям 

езически празник, свети 

Мина не могъл да гледа 

идолопоклонството и се 

явил в града, като смело 

изобличил езичниците.     

     Бил заловен, жестоко 

мъчен и убит. 



   Свети Мина на иконите е рисуван да язди бял 

или сив кон, облечен във воински доспехи. 

Светецът бързо помага на всеки, който го 

призовава в беда. Той покровителства семейството. 

 

Празникът на свети Мина е на 11 ноември. 



Света великомъченица Злата 

Мъгленска 

   Света Злата Мъгленска е 

българка, живяла през 18 век 

по време на турското робство.    

    Когато била принуждавана 

да смени християнската си 

вяра и да се омъжи за един 

мюсюлманин, тя смело се 

възпротивила и понесла 

нечувани мъчения и смърт. 

    



   Света Злата призоваваме да укрепи вярата ни, 

да ни избави от изкушенията и за запазване 

честта на девойките. 

 

Почитаме светицата на 18 октомври. 



Света великомъченица 

Екатерина 
   Света Екатерина 

живяла през 3 век. 

Била царска дъщеря. 

Изучила лекарското 

изкуство и всички 

човешки науки.  

   Като повярвала в 

Христа, тя пожелала 

да посвети живота си 

на Бога и се отрекла 

от земните наслади. 



   Света Екатерина с 

мъдростта, дадена й от 

Бога, оборила лъжливите 

езически учения.  

     Тя твърдо понесла 

страшните изтезания и 

мъченическа смърт 

заради вярата си.  



   Света Екатерина е изобразявана на иконите с 

оръдията на мъчение.  

   Светицата помага на учащите за придобиване на 

полезни знания. Тя закриля девойките, помага на 

майките. 

 

Света Екатерина почитаме на 24 ноември. 



Света великомъченица 

Варвара 
   Света Варвара живяла в 

началото на 4 век. 

Останала рано без майка. 

Баща й бил езичник. 

  Като повярвала с цялото 

си сърце в истинния Бог, 

Варвара пожелала само на 

Него да служи. 

   Разгневеният й баща я 

предал на мъчения и 

накрая сам я погубил. 



   Света Варвара помага за мирен християнски 

завършек на живота. На нея се молим да не ни 

лиши Господ от възможността да се изповядаме и 

причастим преди смъртта. 

 

Светицата почитаме на 4 декември. 



Въпроси към урока: 

1. Кои светци мъченици били воини по професия, 

но отдали живота си в защита на истинния Бог, 

и станали воини на Христа? 

 

2. Кои светици мъченици били девици и станали 

Христови невести, като се посветили на Бога и 

отдали живота си за Христовата вяра? 


