
Свети Георги е закрилник на пастири и воини, небесен 

предводител на християните 

 
 

 

 

Кой е Свети Георги Победоносец? 

 

Християнски светец най-напред станал пазител на нивите и стадата. Но в действителност бил римски 

офицер - така по-късно го приели за небесен закрилник и на християнските армии. Роден в края на III в. в 

областта Кападокия (Мала Азия), Георги се отличавал с красота, ум и сила. Бързо се издигнал в римската 

армия и станал един от любимците на император Диоклетиан, но тайно изповядвал християнството. 

 

При започналите гонения на християните Георги отстоявал вярата си и отказал да почете божествената 

личност на императора. Това било равносилно на държавна измяна, защото култът към императора стоял 

над всичко, особено в армията. Подложен на едноседмични изтезания, накрая Георги е обезглавен. 

Според православната традиция това станало през 303 г. Църквата го обявила за „великомъченик“. 

 

Той е и единственият светец, наречен Победоносеца. В него почитали идеалния воин, олицетворяващ 

качествата на съвършенство според тогавашните представи - храброст, сила, отстояване на истината и 

упование в Бога. 



 

Не знаем как е изглеждал, но върху иконите го рисуват според видението на една старица - Георги се явил 

като красив къдрокос младеж.  

 

След покръстването през IХ в. култът към св. Георги навлиза и в България. Две старобългарски сказания от 

времето на цар Симеон разказват как в битките с угрите (дн. унгарци) светецът спасил български войници, 

защото постоянно отправяли молитви за небесната му закрила. 

 

Това са най-ранните свидетелства за почитта на българската войска към св. Георги. Предполага се, че на 

него отдава победоносния финал на продължителната война с угрите и самият цар Симеон.  

 

След Освобождението воинската почит към Победоносеца навлиза в България под руско влияние. 

Гергьовден става празник на кавалерите на ордена „За храброст“. 

Воинът светец е приет за покровител на всички българи, прославили се с подвизи във войните. След Първата 

световна война 6 май започват да честват не само като Ден на храбростта, но и като Празник на армията. 

Оттогава св. Георги е небесен закрилник на цялото българско воинство. 

 

 
 

 

Какви са традициите и обичаите на Гергьовден? 

 

Народните вярвания гласят, че Свети Георги и Свети Димитър са двама братя близнаци, между които е 

поделена годината. От Гергьовден до Димитровден е нейната лятна половина, а времето от Димитровден 



до Гергьовден бележи зимната й половина. Така Гергьовден предвещава настъпващото лято и поставя 

началото на новата стопанска година, поради което на празника се спазват много традиции и обичаи, 

свързани със земеделието, скотовъдството и здравето. 

 

По стара българска традиция на Гергьовден се пече агне, а около празничната трапеза се събира цялото 

семейство. Задължително е на трапезата да присъства и обредният хляб, но е хубаво да има още млечни 

продукти, зелен лук, пресен чесън, варено жито, баница и вино. 

 

Стопанката на къщата става рано и премита двора, след което закичва вратите с букет от здравец, люляк 

и цъфнала клонка от плодно дръвче. Той се оставя да стои, докато изсъхне, а обичаят се спазва за здраве, 

берекет и щастие през цялата година. 

 

Съществено място в обредността на Гергьовден заемат зеленината, цветята и цъфналите клонки, които 

символично пренасят силата на природата върху хората и домашните животни. Затова къщите, 

стопанските помещения и градините посрещат празничното утро окичени с букови клонки, клонки от 

разцъфнала ябълка или друго плодно дръвче. 

 

 

 

 

Изготвил: Мелсида Йовкова , 4а клас, 01.05.2020 


