
Иконите на
светците-воини



Светци – воини и мъченици

Много са светците-воини, приели мъченическа смърт за Христа в 
първите векове, когато имало жестоки гонения срещу християните.

Много почитани у нас светци-воини са свети Димитър, свети 
Георги, свети Теодор Тирон и свети Мина. Почитането на светците-
воини у нас особено се засилва през годините на робството.

С тази презентация ще се опитаме да покажем някои 
особености, с които се отличават иконите на светците-воини.



Иконите на светците – воини

Светците-воини са изписани по сходен начин 
върху иконите (както сходно се изписват 
преподобни, епископи и др.)

Свети Димитър, свети Георги, свети Теодор 
Тирон и свети Мина са били с добър чин във 
войската, всички са кавалеристи (яздят коне). 

Първите трима се изобразяват млади, а свети 
Мина възрастен, според годините им, когато 
приели мъченическа смърт.

www.giftsbg.net



Свети Димитър



Свети великомъченик 
Димитър Солунски

 роден в град Солун, живял в 3 век

 бил воин в римската войска

 назначен за управител на град Солун

 смел проповедник на християнството 

 приел мъченическа смърт за вярата

www.gr.pinterest.com



Иконописен образ
на свети Димитър

 млад воин

 с издължено лице

 с тъмна коса

 без брада

www.pemptousia.gr

Свети Димитър се изобразява на иконите като:



Свети Димитър на кон

 язди ален (светъл червенокафяв) кон

 с развято зелено наметало

 пробожда с копие врага

 отзад се виждат стените на град Солун, 
който светецът спасява от враговете

ikoni.shop



Свети Георги



Свети великомъченик 
Георги Победоносец

 живял в Мала Азия – Кападокия,  3 век

 бил воин в римската войска на висока 
длъжност 

 член на държавния съвет

 смел защитник на християнството

 приел мъченическа смърт за вярата

www.gr.pinterest.com



Иконописен образ
на свети Георги

 много млад воин

 с красиво овално лице

 с къдрава коса, която обгръща лицето

 без брада

www.blic.rs

На иконите свети Георги се изобразява като:



Свети Георги на кон

 язди бял кон

 с развято червено наметало

 пробожда с копие змей

 отзад се виждат стените на града, 
чийто жители са спасени от змея

www.1001kartini.com



Свети Димитър и свети Георги 
заедно на иконите

Св. Димитър и св. Георги 

се изобразяват заедно на 

иконите, не защото са били 

братя, а защото били със

сходно занятие и по сходен 

начин прославили Христа.

whispersofanimmortalist.blogspot.com www.michaelhadjimichael.com



Свети Теодор Тирон



Свети великомъченик 
Теодор Тирон

 живял в Мала Азия, град Амасия, 
област Понт, 3 век

 бил воин в римската войска

 смел защитник на християнството

 приел мъченическа смърт за вярата

comenzi.icoana.net



Иконописен образ
на свети Теодор Тирон

 млад воин

 с издължено лице

 тъмна коса

 с брада, разделена на кичури

www.aperges.gr

На иконите свети Теодор Тирон се изобразява 
като:



Свети Теодор Тирон на кон

 язди тъмнокафяв* кон

 с развято тъмнозелено** наметало

 отзад се виждат стените на град

*понякога свети Теодор Тирон се изобразява и на бял кон, поради припокриване с иконописния образ на свети Теодор 
Стратилат (стратилат – длъжност на военачалник) **по същата причина наметалото  може да бъде и тъмночервено.

www.giftsbg.net



Свети Теодор Тирон
убива змей

 Според преданието, свети Теодор 

Тирон също като свети Георги 

убива змей, но причината е, за да 

спаси майка си.

dolap.bg Росица и Димчо Радеви



Свети Теодор Тирон и свети Теодор 
Стратилат заедно на иконите

Откриваме голямо припокриване в иконописното изобразяване на свети Теодор Тирон и свети Теодор Стратилат. 
Свети Теодор Стратилат е изобразяван по-често на бял кон, с червено наметало, къдрава коса, която обгръща лицето му.

www.doxologia.ro



Свети великомъченик
Мина Котуански

 живял в Египет, Котуанска област, 3 век

 бил воин в римската войска

 напуснал армията, заради езическото 
безчестие

 смел защитник на християнството

 приел мъченическа смърт за вярата



Иконописен образ
на свети Мина

 възрастен воин

 с къдрава побеляла коса

 с къса, закръглена брада

Лилия Бонева www.etsy.com

Свети Мина се изобразява на иконите като:



Свети Mина на кон

 язди бял* или сив кон

 с развято червено наметало

 отзад се изобразяват планини, 
защото отишъл там да живее 
и да служи само на Бога

*по-рядко е изобразяван и на кафяв кон

eikonografos.com



Разпознайте свети Георги, свети Димитър, свети 
Теодор Тирон и свети Мина на иконата!



свети Георги

свети Теодор Тирон

свети Димитър

свети Мина



Икони на български светци - воини
свети Михаил Воин 

Българин
свети Ангел Воин 

Българин
свети Меркурий*

*Свети мъченик Меркурий е воин, който казва за себе си, че е скит; скитите по исторически сведения са определяни от другите народи като българи.

strannik.bg www.tovae.bg
www.oca.org



Презентация към урок 5.6 Вяра и чудеса, 2 клас, православно изд. Витезда


