
АКАТИСТ СВЕТОМ ИСПОВЕДНИКУ ВАРНАВИ (НАСТИЋУ)  

ЕПИСКОПУ ХВОСТАНСКОМ 

30. октобар / 12. новембар 

 

Кондак 1. 

 

 Теби, изабраном исповеднику Вере Православне, похвални песмопој смирено 

приносимо, а ти, пошто си стекао слободу пред Господом да се молиш за нас, помози 

нам да се избавимо до вечне смрти, како би могли да ти кличемо: Радуј се, свети 

Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Икос 1. 

 

Творац Ангела, Свемудри Господ, још од вечности провиде у теби, свети 

исповедниче Варнава, земаљског Ангела, јер ти цео живот свој проведе у неисказаном 

подвигу и чистоти. Ти заволе Истину, Која је Сам Бог, због чега и тешко пострада од 

господара овога света, па се и на теби испунише речи Христове: „Ако Мене гонише, и 

вас ће гонити“. Због тога ти радосно прими мученички венац, и би прибран хору 

свештеномученика, да вечно прослављаш Господа на Небесима. Зато прими од нас ове 

похвале: 

 Радуј се, јер си за Вечну Истину живот свој положио! 

 Радуј се, јер си се због тога Раја удостојио! 

 Радуј се, јер као чврста стена стајаше пред олујама безбожничким! 

 Радуј се, неболетни орле Светог Православља! 

 Радуј се, несаломиви проповедниче Еванђеља Христовог! 

 Радуј се, јер се ниси уплашио господара овога света! 

 Радуј се, јер си чашу страдања до краја испио! 

 Радуј се, јер живот свој девственички проведе! 

 Радуј се, јер си имао неизрециве смелости да сведочиш Господа Христа пред 

безаконицима! 

 Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 2. 

 

 Ти, свети Варнава, би рођен у далекој Америци, где се побожни родитељи твоји 

населише из Старе Херцеговине. Они су те од малена васпитали у духу отачке Вере, 

Вере Православне, и учили да неућутно појеш анђелску песму: Алилуја! 

 

Икос 2. 

 

 Када пође у школу, свети Варнава, ти беше веома надарен у рецитовању песама, 

да те хтедоше узети за глумца. Али Богомудри отац твој, видећи да тај пут воду у 

пакао, узе породицу своју и врати се у отаџбину, у Сарајево, где ти успешно заврши 

земаљске школе. Али ти си и врлинама својим превазилазио све вршњаке своје, 

припремајући се за узвишену службу Богу. Зато те величамо овако: 

 Радуј се, јер си био заробљен Христовом љубављу од младости своје! 

 Радуј се, јер веру твоју у Бога разгореше побожни родитељи твоји! 

 Радуј се, јер Господа Христа носаше у срцу свом! 

 Радуј се, јер света душа твоја вапијаше ка Богу непрестано! 

 Радуј се, јер си оставио све земаљско и пошао за Господом Христом! 



 Радуј се, јер си чисто срце имао! 

 Радуј се, јер је у њему Духом Светим био насликан Господ Христос! 

 Радуј се, јер си у хор девстеника прибран на Небесима! 

 Радуј се, земаљски Анђеле у телу! 

 Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 3. 

 

А када заврши гимназију, ти, свети Варнава, пожеле да упишеш Богословски 

факултет у Београду. Богобојажљиви отац твој те одведе у Охрид код светог владике 

Николаја, који ти даде благослов да учиш ту високу школу, и ти летећи од среће, као 

орао међу облацима кликташе: Алилуја! 

 

Икос 3. 

 

 Богонадахнути отац твој Атанасије, беше ревносни члан Богомољачког покрета, 

и тај дух је пренео и на тебе, свети Варнава, па ти изрази жељу и да се замонашиш. Али 

свети владика Николај, који се обрадова тој жељи твојој, рече да та одлука твоја треба 

да сачека, а да ће се он молити Господу да се и то оствари. Хвалећи намеру твоју да 

послужиш Богу свим бићем својим, ми ти кличемо: 

 Радуј се, јер си Богомудрог оца имао! 

 Радуј се, јер си од младости желео да Крст Христов узнесеш на Голготу! 

 Радуј се, јер те ништа није могло одвојити од љубави Христове! 

 Радуј се, јер носећи свето име, и ти свет постаде! 

 Радуј се, јер иако човек беше, анђелску ревност имаше! 

 Радуј се, јер жестоко пострада због Истине! 

 Радуј се, јер тешки Крст исповедништва на себи носаше! 

 Радуј се, јер све невоље због Господа Христа радосно претрпи! 

 Радуј се, јер вером победи страх од мука и смрти! 

Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 4. 

 

 Када си дошао у Београд, свети Варнава, сви су запазили чистоту и побожност 

твоју. Никада те нико није видео љутитога, никада ниси говорио бестидне и ружне 

речи, нити си дозволио да пред тобом говоре неприлично о некоме ко није ту, већ си, 

избављен од сујетних брига овога света, непрестано појао: Алилуја! 

 

Икос 4. 

 

 Завршивши школовање као најбољи од свих ученика, ти си се, свети Варнава, 

вратио у Сарајево, где су те одмах поставили за вероучитеља у две школе. Делима 

својим, а још више подвижничким животом, освојио си срца младих, поставши им вођа 

и учитељ спасења. Зато те величамо овим речима: 

 Радуј се, јер си савршено изучио Закон Божији! 

 Радуј се, недогледна дубино Христовог Богословља. 

 Радуј се, јер си срца младих Сарајлија распалио Божанском љубављу! 

 Радуј се, јер си примером живота свога сведочио Васкрслог Христа! 

 Радуј се, јер си великим уздржањем гасио страсти телесне! 

 Радуј се, јер и као младић живеше строгим хришћанским животом! 



 Радуј се, јер поднесе поруге због побожности своје! 

 Радуј се, јер си храбро савладао сва животна искушења! 

 Радуј се, јер си у себи имао еванђелску веру, наду и љубав! 

Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 5. 

 

 Због таквих духовних и моралних вредности, а и због неизмерне љубави твоје ка 

Господу Христу, тебе су, свети Варнава, људи од овога света сматрали заосталим и 

старомодним. А ти си без стида живео истинским хришћанским животом, и радосно 

појао вековима освештану песму: Алилуја! 

 

Икос 5. 

 

 Та заосталост твоја за људе овога света, свети Варнава, огледала се у томе што 

си се ти уздржавао од сваког греха и зла, што си живео по заповестима Божијим, и што 

си чинио велика дела милосрђа. Јер ти си, не питајући за веру, у гостионици која ти је 

од оца остала, нахранио стотине гладних и убогих, никоме о томе не говорећи, 

испуњавајући ону еванђељску реч: Да не зна левица твоја шта чини десница твоја“. 

Они су те због тога хвалили, а ми ти певамо овако: 

 Радуј се, милосрдни Самарјанине рода Србскога! 

 Радуј се, јер у души твојој грех није имао место своје! 

 Радуј се, јер си имао храброст древних исповедника! 

 Радуј се, јер у светлости твојој видимо светлост Божију! 

 Радуј се, јер си самог себе и сав живот свој Христу Богу предао! 

 Радуј се, јер у теби благодат Божија изобилно почиваше! 

 Радуј се, јер вођаше строг испоснички живот од младости своје! 

 Радуј се, јер те је свети владика Николај Србски благословио за духовна 

уздизања! 

 Радуј се, јер цео живот свој проведе у молитвеног подвигу! 

Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 6. 

 

 Пред сами други светски рат, ти си, свети Варнава, одрекавши се земног 

богатства, отишао у манастир Милешеву, и тамо се замонашио. Примајући на себе 

свети анђелски чин, ти си од радости заплакао и анђелски запевао: Алилуја! 

 

Икос 6. 

 

 За време рата, ти си, свети Варнава, опет био у Сарајеву, и због чврсте вере твоје 

у Господа Христа, био си на тешким искушењима. Када су те хрватске усташе позвале 

да постанеш епископ хрватске православне цркве, ти си то одбио. Када су те безбожни 

партизани позвали у своје редове, и то си одбио. Зато си био прогањан и од једних и од 

других. А ми, хвалећи непоколебљивост и храброст твоју, кличемо ти анђелски: 

 Радуј се, јер си од руке будућег мученика митрополита Петра замонашен и у чин 

јерођакона рукоположен! 

 Радуј се, јер си од исповедника Нектарија у чин јеромонаха рукоположен! 

 Радуј се, јер си монашке завете савршено сачувао! 

 Радуј се, јер си верни пастир Христовог стада био! 



 Радуј се, јер си Свете Литургије Богу ревносно и са љубављу служио! 

 Радуј се, јер си народ учио да се боји греха, а не људи! 

 Радуј се, јер ниси хтео да цепаш тело Србске Цркве у Хрватској! 

 Радуј се, јер за време рата остаде са верним стадом својим! 

 Радуј се, јер си без страха сејао реч Божију напаћеном и уплашеном Србском 

народу! 

Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 7. 

 

Видевши врлине и трудове твоје, свети Варнава, које си поднео у Сарајеву, 

водећи страдални народ кроз тешки и крвави рат, сабор Србске Цркве те је убрзо после 

рата изабрао за викарног епископа Хвостанског. И ти си, чувши за ту радосну вест, 

заблагодарио Господу на свему, запојавши: Алилуја! 

 

Икос 7. 

 

 У дивној беседи својој, после хиротоније, у саборном храму у Београду, ти си, 

свети Варнава, пророчки рекао да епископство упућује на велику жртву и ношење 

Крста свога на Голготу. Јер ко хоће искрено да служи Господу Христу, тај ће због тога 

и бити гоњен. Љубећи истину, ти си храбро говорио о сатанском времену и власти која 

тада беше на челу Србскога народа. Због тих храбрих речи твојих, ми те величамо 

овако: 

 Радуј се, јер икона Христова постаде добивши архијерејску палицу! 

 Радуј се, свети владико Владике Христа! 

 Радуј се, јер стадо Христово Богомудро пасијаше! 

 Радуј се, јер си жртву за Господа Христа сматрао највећом чашћу у животу! 

 Радуј се, јер радост народа твога беше и твоја радост! 

 Радуј се, јер си проповедао љубав, истину и правду Божију! 

 Радуј се, јер си за живот Цркве живот свој положио! 

 Радуј се, јер са никим ниси правио уступке по питању вере у Бога! 

 Радуј се, јер су и иноверни у теби видели светог човека! 

Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 8. 

 

 Вративши се у Сарајево, ти си, свети Варнава, одмах развио архипастирску 

делатност своју, највише смелим и ватреним проповедима, учећи народ да бежи из 

безбожне таме сатанске на светлост Еванђеља Христовог, и да непрестано благодари 

Богу песмом: Алилуја! 

 

Икос 8. 

 

 Не могавши да отрпе оштре беседе твоје, само после три месеца епископства 

твога, свети Варнава, безбожне власти су те ухапсиле и у тамницу спровеле. Тебе, који 

си сведочио истину и љубав Еванђеља Христовог, они су сматрали непријатељем 

државе и народа. Зато те ми, задивљени жртвом твојом, овако величамо: 

 Радуј се, несаломива стено Православља! 

 Радуј се, јер ти је најбољи друг био велики исповедник Православља, прота 

Лазар Милин! 



 Радуј се, јер си без страха беседио са црквеног амвона о свакоме злу! 

 Радуј се, јер си ђавола победио! 

 Радуј се, јер ниси обешчастио епископски чин! 

 Радуј се, јер се из љубави према Истини ниси мирио са злом! 

Радуј се, јер си искрено жалио тужитеље своје! 

Радуј се, јер ти је Бог давао снагу да издржиш робовање у тамници! 

Радуј се, јер иако беше у оковима, ти би у Господу Христу слободан! 

Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 9. 

 

 Као некада када су изводили лажне сведоке пред Господа Христа, тако су и на 

твом суђењу, свети Варнава, изводили сведоке, који су слушали беседе твоје, али су их 

лажно тумачили. А ти си, знајући да стојиш у Истини која је Сами Бог, појао смело: 

Алилуја! 
 

Икос 9. 

 

 Да ли би и Анђели могли да искажу храброст твоју и несаломиво држање пред 

зверским судијама, свети исповедниче Варнава. Јер ти на сва питања без страха 

одговараше, чак си и за вођу безбожника храбро рекао да је неук и неписмен, јер не зна 

за реч - Бог, а због тога се тада лако могла изгубити глава. Зато ти анђелске похвале 

узносимо: 

 Радуј се, неустрашиви исповедниче Истине! 

 Радуј се, блажени, јер на тебе рекоше многе лажне речи Господа Христа ради! 

 Радуј се, јер се ниси бојао безбожних судија! 

 Радуј се, јер те уз помоћ лажних сведока осудише, као и некада Господа Христа! 

 Радуј се, јер си био готов да умреш, а да не осудиш лажно друге епископе на 

суду! 

 Радуј се, јер си свесно прихватио Христов пут страдања! 

 Радуј се, јер си у непрестаној молитви био! 

 Радуј се, јер си телом био на Земљи, а умом на Небесима! 

 Радуј се, јер исповедништвом и жртвом својом освети земљу Србску! 

Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 10. 

 

 Иако ниједну кривицу твоју нису могли да докажу, свети исповедниче Варнава, 

безбожне судије те осудише на једанаест година тешке робије. А ти, који си Господа 

Христа носио у целом бићу свом, смирено и без страха пође у тамницу, појући: 

Алилуја! 

 

Икос 10. 

 

 По доласку у затвор у Зеници, безбожници су ти скинули мантију, ошишали те и 

обријали браду, желећи да те још више понизе. А ти си, свети Варнава, на све 

одговарао певањем тропара и молитава, што је стражаре и управу затвора доводило до 

лудила. Али су те остали сужњи заволели од свег срца, јер су у теби видели Божијег 

човека. Зато те и ми од свег срца величамо овако: 



 Радуј се, јер си попут древних исповедника неустрашиво сведочио Господа 

Христа! 

 Радуј се, јер си уз певање црквених песама смирено лежао у тамници! 

 Радуј се, јер многи гледајући доброту твоју повероваше у Бога! 

 Радуј се, јер се тобом многи спасоше вечне смрти! 

 Радуј се, јер су те сужњи у затвору заволели због доброте и љубави твоје! 

 Радуј се, јер си тешке ране за Господа Христа понео! 

 Радуј се, јер срце твоје беше чисто као бистри извор планински! 

 Радуј се, јер показа да је Господ Христос исти у све векове! 

 Радуј се, јер си љубио и непријатеље своје! 

Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 11. 

 

 Желећи да те убију, јер су мрзили Господа Христа у теби, свети Варнава, једне 

ноћи када су те пребацивали у затвор у Сремској Митровици, на вагон твој у пуној 

брзини је ударио други воз. Многи су погинули, а ти си, тешко рањен, сломљених руку 

и ногу, сремском равницом болно појао: Алилуја! 

 

Икос 11. 

 

 Болесног и изранављеног, после великих молби од стране Цркве, безбожници су 

те пустили из затвора, али под условом да се више не враћаш на епископску службу. 

Међутим, ти никада ниси добио потпуну слободу, већ си увек био будно праћен од 

стране државних стражара, на сваком месту боравка твога. Зато ти благодарно кличемо: 

 Радуј се, јер си крв своју за Господа Христа пролио! 

 Радуј се, јер си стражаре који су те чували, чудесно обраћао Богу! 

 Радуј се, јер си храбро и достојанствено носио страдални Крст свој! 

 Радуј се јер си према грешницима био благ и милостив! 

 Радуј се, јер си увек сав новац који си имао делио сиротињи! 

 Радуј се, јер су те многи и за живота сматрали светим! 

 Радуј се, јер си живео еванђељском чистотом и целомудреношћу! 

 Радуј се, јер си због сиромаштва у похабаним и поцепаним одеждама црквене 

службе служио! 

 Радуј се, светли и украшени стубе Православља! 

Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 12. 

 

 По изласку из затвора, свети Варнава, ти си био у београдском манастиру 

Ваведењу, у Гомионици, Крушедолу, и на крају у манастиру Беочин, где си учио народ 

о Богу и Вери Православној. А монахе и монахиње си бодрио да издрже тешко време 

безбожништва у држави, и да непрестано поју: Алилуја! 

 

Икос 12. 

 

Видећи да те не могу саломити, јер ти си, свети исповедниче Варнава, 

непрестано учио народ да највише љуби Господа Христа, безбожници те подло и 

зверски отроваше. Чиста душа твоја, прекаљена у мукама и подвизима као злато у 



огњу, узлетела је ка Царству Небеском, где ју је дочекао Сам Господ Исус Христос, 

Коме си непоколебљиво служи цео живот свој. Зато прими од нас ове похвале: 

Радуј се, јер си име славног апостола Варнаве достојно носио! 

Радуј се, мучениче Србски последњих времена! 

Радуј се, јер и срце Господу даде, пошто су ти га безбожници по смрти 

извадили! 

Радуј се, јер торжествено би прибројан свецима Божијим! 

Радуј се, јер у души твојој Господ Себи дом сагради! 

Радуј се, јер те нико није чуо како ропћеш на тешки живот свој! 

Радуј се, похвало рода Србскога! 

Радуј се, усрдни молитвениче за грехе наше! 

Радуј се, Небески домаћине манастира Беочин! 

Радуј се, свети Варнаво, новојављени исповедниче Вере Христове! 

 

Кондак 13. 

 

 О, свети исповедниче Варнава, сети се нас који те призивамо молитвеним 

уздасима овим, и испроси нам велике милости од Господа и опроштај сагрешења 

наших, како би, спасење задобивши, могли радосно да кличемо: Алилуја! 

 

(Овај кондак се чита три пута, па затим поново: икос 1. и кондак 1. и онда 

молитва, на крају) 

Молитва прва 

 

 О, свети владико Варнава, велики исповедниче Христов, непоколебљиви 

поборниче Вере Православне, похвало рода Србскога и надо грешника! Ево, клечећи и 

са сузама те призивамо да нам помогнеш молитвама својим пред престолом Пресвете 

Тројице. Ти врлинама својим и беспрекорним животом заиста беше подобан великим и 

храбрим Оцима Цркве, показујући и доказујући да је Господ Христос исти кроз све 

векове, и да благодаћу Својом твори од земних људи Небеске Анђеле, још за живота 

њиховог на Земљи. И ти такав беше, свети владико, и ти као несаломива стена стајаше 

пред џелатима сатаниним, смело и достојанствено исповедајући Веру Христову, за коју 

си храбро и пострадао. Зато те Господ Христос и прослави, и на Небу и на Земљи, кроз 

сва времена и сву вечност. 

 А ми, немоћни и јадни, као танке сламке на ветру смртног живота овог, дижемо 

главе ка Небу, тражећи помоћи Свише, и знајући за слободу твоју пред Господом, 

смирено и са надом иштемо помоћ од тебе. Смилуј се на нас, иако достојни нисмо, јер 

безакоња наша огорчише Господа, па по благодати која ти је дата, замоли 

Свемилостивог Владику Христа, да нас ослободи окова у којима као робови пребивамо. 

Јер нема на души нашој ниједног здравог места, и сва је у ранама страсти греховних 

огубана. И ево, ако то може, ми ти се предајемо, свети Варнава, па ти, молитвама 

својим, учини са нама све што треба, као милосрдни Самарјанин, и исцели нас од свих 

тих рана. Избави нас од свих замки у које смо упали, понајвише свесно и вољом својом, 

али и од оних тајних, па нас поведи на стазу истинског покајања и сигурног спасења. 

Нека чудесном Божијом силом све оно што је смртно у нама, оживи, а све што је 

грешно, нека нестане. Па да, уз помоћ твоју, кренемо да растемо у меру раста висине 

Христове, како рече велики апостол Павле. 

 Али исто тако, помози нам да и оне друге речи апостола Павла одржимо, да 

Веру Христову чисту и беспрекорну сачувамо, да нас ту ђаво не превари, па да нас 

неким лажним учењем не одведе са пута спасења. Дај нам снаге и храбрости да и ми 



смело исповедамо и срцем и устима једино Ново под Сунцем, једину Светлост у тами 

света овога, Господа нашег Исуса Христа, и да Његови постанемо и останемо за сву 

вечност. 

 И нека се удостојимо, молитвама твојим, свети исповедниче Варнава, да уђемо у 

радост Царства Небеског, како би од неописане радости и среће могли неућутно да 

славословимо Најсветије Име Господње, Оца и Сина и Светога Духа, и сада и увек и у 

векове векова. Амин. 

 

Молитва друга 

 

 О, свети Варнава, исповедниче и мучениче Христов, светла свећо рода Србскога 

и узданицо наша Небеска. Светли лик твој тако сјаји пред нама, да не знамо да ли да те 

пре хвалимо или да молимо помоћ од тебе. Јер ти си кроз цео чисти и страдални живот 

свој тако непоколебљиво сведочио Господа Христа, да су ти се и непријатељи твоји 

дивили због тога. Никада ниси одступао од истине по цену највеће жртве, угледајући се 

на Саму Истину, Господа Исуса Христа. Због тога си и пострадао, али си због тога и 

просављен био, и на Небу и на Земљи. 

 И зато, имајући те за молитвеног заступника свог пред престолом Свевишњега, 

ми те призивамо у молитвама својим. Помози нам, свети Варнава, да се од греха 

очистимо, да Бога у срца своја настанимо, и да до смрти своје земне, пребивамо у 

молитвеном покајању, чинећи све оне врлине које Господ од нас тражи: љубав и 

служење Богу и ближњима, милосрђе, смиреност, непрестано тражење Царства 

Небеског, праштање увреда, и бежање од сваког зла. 

 А знајући, по речима светог апостола Павла, колико је важна чистота 

еванђељског учења, помози нам, свети владико Варнава, да у ова тешка и смутна 

времена ту истинску Христову Веру, Веру Православну, и сачувамо, чисту, неокрњену, 

јединоспасавајућу, и да је чисту предамо у наследство новим поколењима. 

 И све друго, што нам је потребно у овом животу, а што нас неће одвести са пута 

спасења, подари нам, молитвама твојим Господу. Али нас удостој и да крај живота 

нашег буде светао и хришћански, како би изишавши душом из тела, удостојили се 

Царства Небеског, и непрестаног слављења Пресветог Имена Божијег, Оца и Сина и 

Светога Духа, у све векове векова. Амин. 


