
 

Света великомъченица 

Варвара 



     Света Варвара живяла 

през 3 век в Мала Азия.  

   Тя била от знатен род, но 

рано останала без майка.    

    Баща й се стараел за 

езическото й възпитание, 

защото сам бил езичник. 



    Той я държал далеч 

от всяко общество и я 

затворил във висока 

кула, където тя живеела 

в разкошни стаи. 



     Девойката гледала от 

високия си прозорец 

прекрасната природа и се 

учудвала как езическите 

богове, които са направени 

от човешки ръце, могат да 

създадат такава красота.  



          Света Варвара нямала 

учител, но усещала, че има 

един истински Бог, Който е 

създал вселената.  

     



     Когато навършила 

пълнолетие, баща й 

решил да я омъжи и 

позволил да излиза сред 

своите връстници. 

     Света Варвара била 

необикновено красива и 

много знатни мъже я 

искали за жена. 



    Но света Варвара не 

мислела за женитба. Тя 

срещнала християнки и 

от тях научила това, 

което отдавна усещала 

със сърцето си -  научила, 

че има Бог, който е създал 

небето и земята. 

       



       С цялата си душа 

света Варвара желаела да 

се посвети на Бога. 

       Докато баща й бил 

надалеч по служба, тя 

приела кръщение.  

        



  Веднъж тя отишла на 

строящата се, по заповед 

на баща й, баня.  Тя 

поръчала вместо два, да 

направят три прозореца в 

знак на Света Троица.  



       Друг път Варвара влязла и в 

самото здание на банята, и заета 

с постоянни мисли за Спасителя, 

начертала с пръст в мрамора 

изображение на Разпятието, 

което се врязало, сякаш било 

издълбано с желязо.  

     В къпалнята се отпечатало 

стъпалото на девойката и се явил 

извор - аязмо, чиято вода станала 

лековита за вярващите.  

 



    Когато се завърнал и 

разбрал, че Варвара е станала 

християнка, баща й страшно 

се разгневил и я предал на 

управителя - езичник. 

  Тя била хвърлена в тъмница, 

но Господ й се явил, укрепил 

я и изцерил раните й.  

   Като не се отрекла от вярата 

си, света Варвара била 

осъдена на смърт.  



Светци - мъченици   

 

     Света Варвара е една от многото мъченици, които 

приели страшни изтезания и смърт за Христа.    

     Особено голямо е числото на мъчениците през 

първите векове след Христовото Възкресение, когато 

различни владетели – езичници гонели и избивали 

християните за тяхната вяра в Разпнатия Христос. 



Въпроси към урока:  

 
1. Къде и кога живяла света Варвара? 

 

2. Как тя достигнала до истината, че има един 

Бог – Творец на небето и земята? 

 

3. Как света Варвара променила плана на 

строящата се баня? 

 

4. Какви чудеса са свързани със силната вяра 

на света Варвара? 


