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Молебен канон към Света великомъченица варвара 
 

Творение на Герасим монах, Микраагиананит 
 

Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги и во 

веки веков. 

Певците: Амин. 

Псалом 142. 

Господи! Чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята 

истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, 

защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът 

преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да 

живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, 

онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, 

размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите 

ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна 

земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай 

лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. 

Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, 

Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към 

Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към 

Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си 

мой Бог; Твоят Благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради 

Твоето Име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от 

напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби 

всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. 

Слава..., и сега... . 

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава на Тебе, Боже. 

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава на Тебе, Боже. 

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава на Тебе, Боже. Упование 

наше, Господи, слава на Тебе. 
 

БGъ ГDь, глас 4: 
Бог е Господ и ни се яви; благословен е идещият в Името 

Господне. (4 пъти) 

      Стих 1: Славете Господа, защото е Благ, защото Неговата 

милост е вечна. (пс. 117:1)  Бог е Господ…  

Стих 2: Обсадиха ме, обиколиха ме, но с Името Господне аз ги 

повалих. (пс. 117:11) Бог е Господ… 

       Стих 3: Това беше от Господа, и е дивно в очите ни. (пс. 117:23) 

Бог е Господ… 
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Тропар, глас 4. Подобен: Вознесhйсz на Кrтъ в0лею: 
Като славна Мъченица на Спасителя и нестихващ извор на 

чудесата, помощница в обстоятелствата, предвари и избави от 

тежките болести и всякакви отеснения, нужди и вреди тези, които с 

вяра и любов търсят, Варваро, Твоята благодат. 
 

Слава… , и сега … . Богородичен, глас 4: 
Ние недостойните, Богородице, няма да престанем да говорим 

за Твоята сила, защото, ако Ти не би се застъпила с молитви, кой 

щеше да ни избави от толкова големи беди? Кой щеше да ни запази 

досега свободни? Няма да отстъпим от Теб, Владичице, защото Ти 

винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини. 

 

Псалом 50. 

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си 

щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето 

беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си 

съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе 

Едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си 

прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм 

заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в 

сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще 

бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и 

веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни 

лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце 

чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме 

отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. 

Върни ми радостта на Твоето спасение и с Властния Дух ме утвърди. 

Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе 

ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето 

спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори 

устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би 

искал жертва, аз бих ти дал; но към всесъжения не благоволиш. 

Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено, Бог не ще 

презре. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; 

въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви 

на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще 

възложат телци. 
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Молебен канон, глас 8.  

Песен 1. 
 

Ирмос: Като премина през морето като по суша… 

Припев: Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Изцеления източваш като извор, душите изцеляваш и тежките 

телесни недъзи на тези, които с вяра и желание прибягват, 

великомъченице Варваро, под Твоя покров. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Мъченица на великите борби, Ти прогонваш нечистите духове на 

тъмнината и роса, благодат и здраве даваш на тези, които са в нощта 

на скърбите. 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух: 

Бидейки заедно с Твореца, Него непрестанно моли, имайки 

мъченическо дръзновение, избавяй нас, Мъченице, от скърбите и 

опасностите в живота. 

И сега и винаги и во веки веков. Амин: 

Нетленно родила в плът Владиката на всички – обезсмъртявайки 

Адама, възрадвана, О, Девице, от тленните недъзи ме освободи. 

 

Песен 3. 
 

Ирмос: Творче на небесния свод… 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Лечебна благодат си получила от Христа, затова многото ми болки и 

беди, Мъченице, излекувай и душевната ми скръб в радост 

превърни, славна Варваро. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Мъченическото поприще блестящо си преминала, затова от 

пагубните пътеки в правия път на Божиите заповеди ни насочи, 

чрез благоразумната си благодат. 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух: 

Oт тежките болести и болезнени недъзи, от многото грехопадения 

горко измъчван Ти викам: болезненото ми страдание облекчи, чрез 

Божествената си благодат. 

И сега и винаги и во веки веков. Амин: 

Опетнен от злината изтрих и очерних душевната си красота, Дево, 

вършейки неприличното, затова Ти ме избави от порочната ми 

привичка и простри ми светлината на покаянието. 
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Избави, великомъченице Варваро, тези, които Ти се молят от 

всякаква вреда, болести и скръб и на зовящите Ти с любов, също 

помогни. 
 

Погледни добросърдечно, Всевъзпявана Богородице, на моето 

тежко телесно страдание и изцели душевната ми болка. 

 

Свещеникът казва съкратената сугуба ектения: 

Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй 

ни и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти) 

Още се молим за благочестивия и Православен български 

народ и за Христолюбивото наше войнство. 

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит 
(името). 

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение и 

прощение на греховете на Божиите раби (свещеникът поменава имената 
за здраве). 

Още се молим за всички братя и за всички Християни. 

Защото Си Милостив и Човеколюбив Бог и на Тебе, Отца и 

Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков. 

Певците: Амин. 
 

Седален, глас 2. Подобен: Молeніе тeплое: 
Извори на чудеса изтичат, топло предварят тези, които зовят 

Твоето Свято име. Изгонваш страшните заболявания, затова с любов 

Ти зовем: Почтена Варваро, от техния напор ни спаси. 

 

Песен 4. 
 

Ирмос: Чух, Господи… 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Измамите на змея, които той приготвя към нас, разори с бързото си 

застъпничество и от неговата вреда ни избави. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Мислейки за угнетенията, чрез които огорчих Милостивия Христос, 

от сърце Ти викам: освободи ме, Варваро, от отчаянието ми. 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух: 

Избавление изискай, освобождение от болестите, мир и милост на 

тези, които Те възпяват, Варваро всечестна. 
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И сега и винаги и во веки веков. Амин: 

Злочестината на душата ми изцели, Дево, чрез Твоята доброта и от 

тъмнината на страстите ме избави чрез просветлението на Твоя 

промисъл. 
 

Песен 5. 
 

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления… 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Богоподобната Ти защита към нас се извършва като освежителен 

лъх, изгасяващ пламъка на изкушенията. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Запази ни от тежки болести, от множеството обстоятелства, 

коварните замисли и нужди, О, Варваро. 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух: 

Покров неразрушим, закрилница и помощница и топло към Христа 

помирение ни бъди в живота, добра девице. 

И сега и винаги и во веки веков. Амин: 

Издигни нашата мисъл, Всечестна, от честите порочни страсти, чрез 

святото въздигане на Божествената любов. 

 

Песен 6. 
 

Ирмос: Молитвата си ще излея… 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Изцелявайки чрез Твоето вмешателство тежките и хронични 

болести, от техните вреди ни избави, великомъченице Варваро и 

моли се на Създателя, да ни даде опрощение на греховете. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Молитвата на душата ми приеми като благовонен тамян, Варваро и 

зловонието на нечистите страсти от заразеното ми сърце изчисти и 

моля Те, множеството непристойности на ума ми изправи. 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух: 

Избави ме от многото житейски скърби, от всякакви нужди и 

опасности, от душевното униние и скръб, прибягващ усърдно към 

Твоето предстателство, молейки се всякога на Твоя Жених Христа. 

И сега и винаги и во веки веков. Амин: 

Изцели боледуващата ми душа чрез Твоето тайно посещение Дево, 

прекрати телесните ми болки и ми дарувай прошка на греховете. Ти 

си наистина моя гореща предстателница и надявайки се на Теб се 

спасявам. 
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Избави, великомъченице Варваро, тези, които Ти се молят от 

всякаква вреда, болести и скръб и на зовящите Ти с любов, също 

помогни. 
 

Погледни добросърдечно, Всевъзпявана Богородице, на моето 

тежко телесно страдание и изцели душевната ми болка. 
 

Свещеникът казва съкратената сугуба ектения: 

Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй 

ни и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти) 

Още се молим за благочестивия и Православен български 

народ и за Христолюбивото наше войнство. 

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит 
(името). 

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение и 

прощение на греховете на Божиите раби (свещеникът поменава имената 
за здраве). 

Още се молим за всички братя и за всички Християни. 

Защото Си Милостив и Човеколюбив Бог и на Тебе, Отца и 

Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков. 

Певците: Амин. 
 

Кондак, глас 2. Подобен: Вhшнихъ и3щS: 
Сияеща от много чудеса, премахваш огъня на болестите и със 

здраве награждаваш всякога страдащите, девомъченице Варваро, 

затова проповядваме Твоята благодат. 
 

Прокимен, глас 4: 

Дивен е Бог в Своите Светии, Бог Израилев. (два пъти) 

Стих: Към Светиите, които са на земята, е всичкото ми 

желание. 

Дивен е Бог… 
 

Свещеникът: За да се удостоим да изслушаме Светото 

Евангелие, Господа Бога да помолим. 

Певците: Господи, помилуй. (три пъти) 

Свещеникът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме 

Светото Евангелие. Мир на всички! 

Певците: И на твоя дух. 

Свещеникът: Ще се чете из Светото Евангелие от Марк. 
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Певците: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. 

Свещеникът: Да внимаваме! 
 

Св. Евангелие (Марк, 5: 24-34). 

В онова време, след Иисуса вървеше множество народ, и Го 

притискаха. Една жена, която страдаше от кръвотечение дванайсет 

години, и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, 

що имала, и не бе получила никаква полза, а беше ѝ станало още по-

зле, като чу за Иисуса, приближи се изотзад между народа, и се 

допря до дрехата Му; защото думаше си: ако се допра само до 

дрехите Му, ще оздравея. И тозчас пресекна в нея кръвотечението, и 

тя усети в тялото си, че е изцелена от болестта. А в това време Иисус, 

като усети в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към 

народа и рече: кой се допря до дрехите Ми? Учениците Му казаха: 

Ти виждаш, че народът Те притиска, а питаш: кой се допря до Мене? 

Но Той гледаше наоколо, за да види оная, която извърши това. 

Жената пък в страх и трепет, като знаеше, какво стана с нея, 

приближи се, падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той ѝ 

рече: дъще, твоята вяра те спаси; иди си смиром, и бъди здрава от 

болестта си. 
 

Певците: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. 
 

 Слава на Отца и Сина и Светия Дух: 

По молитвите на Великомъченицата, Милостиве, очисти 

множеството наши съгрешения. 

И сега и винаги и во веки веков. Амин: 

По молитвите на Богородица, Милостиве, очисти множеството 

наши съгрешения. 

Стих: Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост и по многото 

Си щедрости изглади беззаконието ми. 

Стихира, глас 6. Подобен: ВсE tл0жше: 
Ти си невеста безпорочна на Царя на славата, девственосияеща 

и в твърдостта на мъченическите борби истинно изявена, Варваро 

Богомъдра, затова Те молим, от всякакво утеснение и влияние на 

лукавия, опустошителните бедствия, от вредите на заразяванията 

запази ни невредими, почитайки Те верно и желаейки винаги 

топлата Ти помощ. 
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 Свещеникът: Спаси, Боже, Твоя народ и благослови Твоето 

наследие, посети Твоя свят с милост и щедрости, утвърди силата на 

Православните Християни, изпрати върху нас Твоите богати 

милости по молитвите на Всепречистата наша Владичица 

Богородица и Приснодева Мария, със силата на Честния и 

Животворящ Кръст, по застъпничеството на честните безплътни 

Небесни сили, по молитвите на честния славен Пророк, Предтеча и 

Кръстител Иоан, на Светите славни и всехвални апостоли, на Светия 

славен апостол Ерм епископ Филипополски, на Светите славни и 

добропобедни мъченици, на преподобните и Богоносни наши отци, 

на Светите наши отци и вселенски велики учители и светители 

Василий Велики, Григорий Богослов и Иоан Златоуст, на Светите 

наши отци Николай, архиепископ Мирликийски Чудотворец и 

Спиридон, епископ Тримитунтски Чудотворец, на Светите наши 

отци равноапостолни славянобългарски просветители Методий и 

Кирил и техните Свети ученици Климент и Наум Охридски 

Чудотворци, Сава, Горазд и Ангеларий, на Светия благоверен княз 

Борис-Михаил, на Светия наш отец Иоан, пустиножител Рилски 

Чудотворец, на Светите наши отци Иларион, епископ Мъгленски, 

Сава архиепископ Сръбски, Иоаким и Евтимий, патриарси 

Търновски, Ефрем патриарх Сръбски и Софроний, епископ 

Врачански, на преподобните и Богоносни наши отци Гавриил 

Лесновски, Иоаким Осоговски, Прохор Пшински, Иоаникий 

Девички, Теодосий Търновски, Димитрий Басарбовски и Паисий 

Хилендарски, на Светите славни и добропобедни мъченици Георгий 

Победоносец и Димитрий Мироточиви, на Светите мъченици 

Георги, Георги, Николай, Георги и Константин Свето Софийски, на 

Светите Пловдивски, Баташки и Новоселски мъченици и на Светия 

(Светата, Светите) (името на храмовия Светия), на преподобните и 

Богоносни наши отци, на Светите и праведни Богоотци Иоаким и 

Анна, на Светия (Светата, Светите) (името на Светията на деня), 

чиято памет честваме, на Светата славна и добропобедна мъченица 

Варвара и на всички Светии, молим Те, Многомилостиви Господи, 

чуй нас, грешните, които Ти се молим, и ни помилвай. 

Певците: Господи, помилуй. (четири пъти по три) 
 

Свещеникът казва възгласа: 

По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото 

Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой 

Дух сега и винаги и во веки веков. 

Певците: Амин. 
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Песен 7. 
 

Ирмос: Дошлите някога от Иудея… 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Не спирай да помагаш на намиращите се в обстоятелства и 

страдания , здраве и прошка на греховете, чрез Твоето вмешателство 

да даруваш, Варваро, невеста Христова, на тези, които Те възпяват. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Дадената Ти благодат като слънце в цялото Ти покровителство 

простира лъчи; тъмните страсти и бедствията отнеми и ги разсей, 

Варваро добромъченице. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Умъртвен от злото, сега от множеството болести се терзая. Но, О, 

Варваро великомъченице, яви се свише и чрез усърдната си 

похватност от многото злини бързо ме освободи. 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух: 

От нечистотата на заразите и неизлечимите страсти ни избави; 

радост и веселие и всякакво изобилие, обладаваща доброто, Варваро 

невеста Христова, подай на тези, които Те величаят. 

И сега и винаги и во веки веков. Амин: 

Дъждоносно облаче – одъждило спасителния дъжд, ороси ума ми с 

невеществените струи на майчината Ти доброта, Благословена 

Чиста Дево, за да Те величая. 
 

Песен 8. 
 

Ирмос: Небесния Цар… 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Чрез Божествените води на Твоето светло благоразумие, изгаси 

огъня на моите страсти, за да Те почитам, мъченице Варваро. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Стани ми, Мъченице, прибежище в нуждите, помощ в скърбите на 

живота и крепост в опасностите, Варваро. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Имайки Мъченице, богатата благодат от Бога, всякога действащ с 

чудотворни изцеления и от мъките изтръгваш, молещите се на Теб. 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух: 

С невеществените потоци на Твоите дарования, Мъченице, измий 

влеченията на душата ми и здраве ми дай на мен, жалко страдащия. 

И сега и винаги и во веки веков. Амин: 

Чиста Дево, очисти душата ми и просвети ума ми с Твоята слава, за 

да отхвърля до край измамата. 
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Песен 9. 
 

Ирмос: Ние, спасените чрез Теб… 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Всякога изцелявай телесните болести и злостраданията на тези, 

които прибягват до Твоята закрила. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Движещата се към нас сила на велиара разбий, Победоносна, и 

изпроси прошка на прегрешенията ни. 

Света великомъченице Варваро, моли Бога за нас! 

Голяма е Твоята благодат – викащите винаги предваряш чрез 

призоваването Ти, славна Варваро, и помощната Си ръка на 

страдащите простираш.  

Слава на Отца и Сина и Светия Дух: 

От пропастта на измамата към правия път ме привлечи, Варваро, и 

унищожи, моля Те, яростта на лъстивия. 

И сега и винаги и во веки веков. Амин: 

Свят престол на Вишния си Ти, Възрадвана Богородице, от 

нечистотиите на страстите към добродетелното възкачване на 

Твоята доброта ме издигни.  
 

Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице, 

Присноблажена и Пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-

почитана от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите, 

нетленно родила Бог-Слово, Тебе, Която Си наистина Богородица, 

величаем! 
 

Трисвятое... Пресвета Троице... Отче наш... 

Свещеникът: Защото Твое е царството... 
 

Тропар, глас 8: 

Света Варвара да почетем, защото съкруши вражеските 

примки и както птица се избави от тях, всечестната, с помощта и 

оръжието на Кръста. 
 

Слава… , и сега … . Богородичен: 
Който заради нас Си се родил от Дева и Си претърпял 

разпятие, Благий, обезоръжил Си със смърт смъртта и  Си показал 

възкресение като Бог, не презирай тия, които Си създал с ръката Си; 

яви, Милостиви, Твоето човеколюбие; приеми родилата Те 

Богородица, Която се моли за нас и спаси, Спасителю наш, 

отчаяните люде. 
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Свещеникът казва съкратената сугуба ектения: 

Помилвай ни, Боже… 

 

Молитва 

към Света вмчца Варвара от преп. Иоан Дамаскин 
 

Света славна мъченице Христова Варваро, красотата и 

лечебната благодат, която Ти бе дадена като дар не се ограничава 

само в едно направление, но и навсякъде по света на тези, които се 

приближават към Теб с топла вяра и извършват Твоята годишна 

памет, се изцеляват раните на душата, премахват се досадните 

стремления и притеснения при всяка възраст и се искореняват 

действията на демоните с Твоите заплахи. 

И не само това, но и от всички опасности и трудни 

обстоятелства се освобождават всички онези, които Те зоват на 

помощ. И на нас, впрочем, които обичаме с вяра и почитаме, 

празнувайки с благоговение Твоето име и прибягваме към силното 

Ти предстателство стани, мъченице славна Варваро, прочута, 

всевъзпята и всецяло прославена мъченице и борец, съгласно със 

законите Христови, посредник за Царството Небесно, помощница 

във всяко скръбно обстоятелство и непосрамваща защитница към 

Всеблагия Христос – нашия Бог, на Когото заедно с Безначалния, 

Нероден и Покланяем Отец и Единосъщния и Живоначален Дух 

подобава слава, чест и поклонение сега и всякога и през всички 

векове. Амин  
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