
СЛУЖБА СВЕТОМ ИСПОВЕДНИКУ ВАРНАВИ 
(НАСТИЋУ) – ЕПИСКОПУ ХВОСТАНСКОМ 

30. октобар / 12. новембар 

 
 

На великој вечерњи: Блажен муж. На Господи возвах, 
стихире, глас 4. 

 
Проповедниче истине Христове и заштитниче Вере 

Православне, Богоглагољиви благовесниче догмата и 
примеру побожности, Дух Свети се уселио у тебе и подарио 
ти велику ризницу премудрости за назиђивање Цркве 
Божије, свети исповедниче Варнаво Србски. 
 

Хвалимо те као наследника апостола, исповедника 
Православља и ревнитеља поста и побожности. Мудрошћу 
свише постао си Божанско оруђе и Христов пастир 
словеснога стада, кога си тајанствено водио ка тихом 
пристаништу, потапајући безбожничке стреле у море 
благодати, молитвениче наш Небески, премудри Варнаво. 

 
Имајући у себи талант премудрости Божије, умножио си 

га небројено пута и удостојио се радости у Господу твоме. 
Због страдања за веру Православну, очистио си се као 
злато у огњу, због чега сада предстојиш живоносној 
десници Господњој, одакле нас обасјаваш Божанском 
светлошћу, и молиш се за душе наше, славни Варнаво. 
 
 Слава, самогласан, глас 2: У животу твоме све беше 
тако чисто, и душа твоја страдална, и вера твоја 
православна, и љубав према Животодавној Тројици, због 
чега си засијао у роду Србском као неугасива светлост која 
нам обасјава пут ка Царству Небеском, Богоблажени 
Варнаво. 
 

И сада: Богородичан – Догматик, глас 4. Богоотац 
пророк Давид је у песмама о Теби објавио добра дела, која 



је Теби Бог учинио: Стаде Царица с десне стране Тебе -  и 
показа Те као Посредницу Спасења, јер је без Оца 
благоизволео да се од Тебе роди Бог, да би опет обновио 
свој лик уништен грехом, пронашао у гори залуталу овцу, и 
ставивши је на раме, однео Оцу и сјединио с Небеским 
силама и спасао Богородице свет – Христос, који даје 
велику и богату милост. 
 

Вход са кадионицом. Прокимен дана. Паримије 
исповеднику - преподобном... 
 

На литији, стихира храма, и светога, глас 2. 
 

Просијала је у теби благодат Духа Светога, украсивши 
Богочежњиву душу твоју, која је као необорива стена 
претрпела сва искушења, и кроз огањ страдања доспела у 
величанствени сабор исповедника Христових. Стога те 
молимо, моли се за спасење душа наших, славни оче 
Варнаво. 

 
Као чисту и Богопријатну жртву, ти се себе самога принео 

Господу на дар, исповедниче Варнаво, и на жртвенику 
Небеском си освећен за сву вечност. Нека би и ми, који се 
молитвено сећамо светог имена твога, кушали од Небеских 
блага, и задобили освећење и спасење душа наших. 

 
Слава, глас 5. Имајући пламену веру, као првоврховни 

апостол Петар, ти си, Исповедниче Варнаво, огњем 
проповеди својих сведочио Истину, изобличавајући 
безбожне лажи и преваре. Таму паклену ти си разгонио 
светлошћу Светог Еванђеља и часним и светим животом 
својим, удостојивши се Царства Небеског и вечне славе: 
Зато те молимо, удостоји и нас наслеђа твога. 

И сада, глас 1.: Неисказана је милост Твоја, Пречиста, 
као што је неисказано и преславно рођење Твоје Сина 
Божијег, у коме су и Бог и човек сједињени несливено. Њега 
моли, Пресвета Богородице, да спасе душе наше. 
 



 После литијских молитава, 
 

Стиховске стихире, глас 8. Свемудри оче Варнаво, 
Цркву Христову си прославио појањем о Тројичном 
Божанству, јер си се дејством Светога Духа, уподобио 
псалмопојцу Давиду. Зато си се удостојио слушања 
ангелског појања на Небесима, и красота које се не могу 
речима исказати. 
 

Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних 
Његових. 

 
Оче преславни Варнаво, од младости си се удаљио од 

светских бура, прибегавши тишини Христовој, због чега си 
се обогатио Божанским врлинама, којима си верне 
просвећивао, да би на крају и сам био просвећен 
незалазном светлошћу. 
 

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и који је 
заволео заповести Његове. 

 
Ходите људи, да прославимо данас песмама свештену и 

славну успомену преподобног Варнаве, који је просијао 
благодаћу Духа Светога и ка светима прибројан. Он је срце 
своје запалио љубављу ка Господу Христу, не бојећи се 
оних који убијају тело, и због тога је задобио венац 
исповедништва на Небесима. 

 
Слава, глас 8, самогласан. Био си учитељ великоме 

стаду Христовом, због чега те славимо, оче наш Варнаво, и 
стазом твојом и ми би желели да ходимо. Све си чинио 
ради Господа Христа, победивши демонска искушења, 
сабеседниче ангела, сапричасниче преподобних и 
праведних: Са њима се моли Господу, да помилује душе 
наше. 

И сада, Богородичан васкрсан: Безневестнаја Дјево. 
 

Сада отупшташ с миром слугу свога... 



Трисвето; Свети Боже; Оче наш; 

 
Тропар, глас 3. Од младости Господа заволевши, сав 

живот свој си Му предао, храбро и смерно носећи крст 
страдања, смело си исповедио име Христово пред 
безбожницима, због чега си се удостојио венца 
исповедништва, и блаженог живота на Небесима, свети 
страдалче Варнаво. Двапут, и Богородице Дјево, 
једанпут. 

 
Тропар други, глас 8. 
Наставниче Православља, учитељу побожности и 

чистоте, свећњаче васељене, Богонадахнути украсу 
архијереја, Варнаво премудри, учењем твојим све си 
просветио, свирало духовна, моли Христа Бога, да спасе 
душе наше. 
 

На јутрењу, на Бог Господ, тропар светога, Слава; 
други тропар; И сада; Богородичан. 
 

После читања прве катизме, сједалан, глас 4. 
Земаљска и телесна наслађивања, лепоте света и 

времена задовољстава си презрео, заволевши 
подвижнички живот, због чега си се удостојио да будеш 
прибројан мученичком и испосничком збору: Са њима се 
моли Господу да спасе слуге твоје, свештеноисповедниче 
Варнаво. (два пута) 

 
Слава; И сада: Чиста, Свенепорочна и Неискусобрачна 

Владичице, јединог безвременог Сина и Слово Божије, у 
времену си родила: Њега моли са светим и славним 
апостолима, мученицима и пророцима и преподобнима, да 
нам подари опроштај грехова и велику милост. 

 
По читању друге катизиме, сједалан, глас 4. 
 
Следујући Господу Христу, свет си оставио и тело 



покорио великим уздржањем, преблажени Варнаво, због 
чега си удостојен архијерејског помазања. Пошто сада са 
анђелима на Небесима другујеш, моли се за све нас који те 
молитвено поштујемо. (два пута) 

 
Слава, и сада, Богородичан, глас исти. 
Ти си једина родила Творца свих, Ти се једина украсила 

род људски породом Твојим, Пречиста, стога ме избави од 
замки лукавога велијара, и постави ме на камен заповести 
Христових: Њега моли усрдно за нас, једина Надо и 
Заштито наша. 

 
Затим: Хвалите имја Господње:  
 
Величање: Величамо те, светитељу оче Варнвао, и 

славимо свету успомену твоју, јер ти молиш за нас, Христа 
Бога нашега. 

 
Изабрани псалам: Услишите сија вси јазици... (Чујто ово 

си народи...) 

 
После полијелеја сједалан, глас 3. 
 
Ти си био просвећен Божанским Духом и проповедао без 

страха православну веру, свеблажени Варнаво, 
посрамивши безбожне мучитеље, од којих си био 
неправедно осуђен и у тамницу бачен. Због страдања твога 
задобио си венац мучеништва од Христа Господа, кога моли 
да подари опроштај грехова, нама који са љубављу 
прослављамо свету успомену твоју. (два пута) 

 
Слава, и ниње, Богородичан: 
Где је сигурно спасење, где треба да идемо, ако не Теби, 

Пресвета Богородице, јер Ти једина сигурно закриљујеш и 
штитиш душе наше. 

 
Степена, 1. антифон 4. гласа. 



 
Прокимен: Часна је пред Господом смрт преподобних 

Његових 
Стих: Чиме ћу узвратити Господу за све што ми је 

учинио. 

 
Све што дише нека хвали Господа, глас 4. (три пута) 

 
После 50. псалма, стихира глас 6. 
 
Преподобни оче Варнаво, по свој земљи прођоше 

премудре речи твоје, због чега си на Небесима заслужио 
рајска насеља. Погубио си пукове демона, достигавши 
ангелски чин, чијем си животу подражавао: Због тога имаш 
слободу према Христу Богу, да мир и спасење испросиш 
душама нашим. 
 

Канон, глас 6. 
 

Песма 1. 
 

Ирмос: Прешавши пешке по дну мора као по сувом, 
Израиљ, гледајући фараона где се дави, клицаше:  Певајмо 
Богу победничку песму! 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Свим бићем својим, Спасе, заволе Те свештени владика 

Варнава, који је крепко поднео многа страдања, муке и 
болести, због чега се удостојио покоја у Царству Небеском. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Силним речима проповеди твоје, затворио си уста 

безбожницима, јер си био извор воде живе, којом се 
непрестано напајала Црква Христова, свети Варнаво. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Небројене подвиге учинио си на Земљи, и принео их Богу 

на дар, преславни оче Варнаво, због чега си се удостојио 
Небеских венаца и живота у Царству Небеском. 

Богородичан: Будући да беше украшена красотом 



врлина, Богомати Пречиста, Зачетника врлина, Бога 
Истинитог, зачела јеси, који нас је просветио Божанским 
врлинама. 
 

Песма 3. 
 

Ирмос: Нема светог као што си Ти, Господе Боже мој, 
који си прославио верне Твоје, Добри, и утврдио их на 
камену исповедања вере у Тебе. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Као истинити пастир Христове Цркве, недремљиво си 

пасао стадо словесно, показавши се дом Пресвете Тројице 
и ризница премудрости, богатећи свет златозарним 
учењем, блажени Варнаво. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Био си чувар Божијих закона, Богомудри Варнаво, због 

чега си у тамницу као сужањ затворен био, отворивши 
вернима спасоносни пут Христов, који води ка дубини 
Богопознања. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Бивши укрепљен силом Божанском, немоћну дрскост 

безбожника си оборио, непоколебљивим исповедништвом 
твојим, свесвештени страдалче Варнаво, као храбри војник 
Божанске војске. 

Богородичан: Премудрост и Слово Очево, које је пре 
свих векова, у последња времена неисказано се 
оваплотило од Тебе, неискусобрачне Матере Његове, и 
учинило Те да постанеш Богородица. 

 
Седалан, глас 4. Као славно сунце, као звезду Даницу на 

висини, постави те Господ у Цркви својој, да верне 
просвећујеш Божанским речима твојим, Небески 
поверениче, Богомудри оче наш Варнаво. 

Слава, И сада: Чиста, Свенепорочна и Неискусобрачна 
Владичице, јединог безвременог Сина и Слово Божије, у 
времену си родила: Њега моли са светим и славним 
апостолима, мученицима и пророцима и преподобнима, да 
нам подари опроштај грехова и велику милост. 



Песма 4. 
 

Ирмос: Христос је сила моја, Бог и Господ, Богодолично 
пева славна Црква кличући од чиста ума, у Господу 
празнујући. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Копљем речи твојих, понизио си безбожнике, а 

страдањем твојим, као мачем си победио пукове демона, 
од чије злобе избави нас, који те поштујемо, свеславни 
Варнаво. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Ниси се уплашио ни силе демонске, ни страшне смрти, ни 

телесних мука, свештеноисповедниче Варнаво, већ си 
клицао: Јединога Бога исповедам, у Тројици Прослављеног. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Спознавши свим бићем својим величину Господњу, 

задобио си неисказану благодат, којом си безбожничке 
пакости скршио, свети оче Варнаво. 

Богородичан: Величамо Те, Дјево Богородице, као врата 
која нас приводе Божанском путу, као рај Божански, као 
неисказано место Светости и као доброту Јаковљеву. 
 

Песма 5. 
 

Ирмос: Молим се Благи, Божијом светлошћу својом 
озари душе оних који Ти с љубављу ране, да знају Тебе, 
Речи Божија, истинитог Бога, који нас дозиваш из мрака 
греховног. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Молитвеним сузама твојим, свемудри оче Варнаво, 

победио си сујету света овога, а премудрим учењем твојим, 
реке јереси и безбожја си исушио. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Био си уистину храм Пресвете Тројице, свети владико 

Варнаво, украшен благодаћу и озарен дивним врлинама 
твојим и смирењем Небеским. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Сатанину војску безбожника победио си снагом благодати 



коју си стекао. Молитвама твојим Господу, избави нас замки 
лукавога и приведи на стазу спасења, славни Варнаво. 

Богородичан: Песмама прослављамо Онога који је из 
Тебе задобио тело смртно и страдално, Господа Христа, 
који има једну Божанску ипостас, а две несливене природе. 
 

Песма 6. 
 

Ирмос: Гледајући море живота, узбуркано буром 
искушења, ја сам прибегао тихом пристаништу Твоме, и 
вапијем Ти: Изведи из пропасти живот мој, 
Многомилостиви. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Исповедништвом и страдањем твојим од безбожника 

просветио си земљу Србску, јер си име Христово пред 
слугама сатанским исповедао без страха, страдалче 
Господњи, свехвални Варнаво. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Језик твој је уистину био као перо хитрог писара, јер си 

премудрост из срца твога, исписао на срцима стада 
Христовог, утврдивши га у закону духовном, свети владико 
Варнаво. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Неисказаном добротом срца твога, хвале се ништи и 

убоги, које си хранио и земаљском храном, али си им и 
душе испуњавао љубављу према Богу, милостиви владико 
Варнаво. 

Богородичан: Пошто си дјевство непорочно сачувала, 
Дух Свети се уселио у Тебе, и учинио Те стаништем Сина 
Вишњега, Свенепорочна и Свеблажена Владичице. 
 

Кондак, глас 2: 
Као оруђе милости, као извор љубави, као стена вере, као 

пример уздржања, просијао си у последња времена. 
Светлећи подвигом својим и неустрашивим 
исповедништвом, стекао си милост у Господа да се молиш 
за душе наше, свети оче Варнаво. 



 
Икос: Славни светитељу, преподобни мучениче, отвори 

уста моја Богопријатним молитвама Богу, пред којим 
предстојиш, да опевам блажени живот твој, и достојно 
опишем врлине твоје, које си на Земљи са љубављу вршио: 
Био се неустрашиви исповедник, чувајући веру 
Православну, непрестано пребивајући у посту и молитви, 
свештени владико Варнаво. 

 
Песма 7. 

 
Ирмос: Анђео учини те усијана пећ даде росу 

младићима, а пламена заповест Божија убеди мучитеље 
Халдеје да кличу: Благословен си, Боже отаца наших! 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Као што је живот твој био светао и праведан, због поста и 

уздржања, тако се показало и страдање твоје 
непоколебљиво: Господа Христа си прославио јасно, 
кличући: Благословен је Бог отаца наших. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Храбро се опасавши чистотом целомудрија, Богодани оче 

Варнаво, и примивши светли венац мучеништва и 
исповедништва, укрепљен благодаћу, клицао си: 
Благословен је Бог отаца наших. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Безбожне слуге сатанине, које се не клањаху пречистој 

икони Твојој, Спаситељу, зададоше многе ране слуги Твоме 
Варнави, који Ти је непрестано клицао: Благословен је Бог 
отаца наших. 

Богородичан: Онај који седи у недрима Очевим, очима 
нашим Невидљив, Пречиста, сада је из недара Твојих 
произишао и у њима седи видљив, поставши сличан Теби: 
Да би спасао Адама, Адаму је постао сличан. 

 
Песма 8. 

 
Ирмос: Светима си из пламена росу источио, и жртву си 



праведникову водом спалио, јер све што хоћеш, Господе 
Христе, Ти чиниш: Тебе величамо изнад свега у све векове! 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Показао си се светло, као неко друго сунце, сијајући 

учењем твојим у народу Србском, одгонећи таму неверја 
светлошћу покајања, блажени Варнаво. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Био си напојен водама Божанске премудрости, и појавио 

си се као река из новога Раја, напајајући сву земљу Србску, 
а безбожничко учење потапајући, Богоугодниче Варнаво. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Украсио си се, свеблажени Варнаво, добротом речи 

твојих, показавши се као перо Духа Светога, пишући на 
срцима верних Божанска слова, и преузносећи Господа 
Христа у векове. 

Богородичан: Ка покрову Твоме прибегавамо, 
Свенепорочна, и као Заступницу живота нашег Те 
предлажемо, јер си неисказано Бога Слова родила, кога 
преузносимо у све векове. 

 
Песма 9. 

 
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети, на Њега не 

смеју ни чинови анђелски гледати. Тобом, пак, Свечиста, 
јави се људима оваплоћени Христос. Њега величајући, ми 
Те са Небеским војскама славимо као Блажену. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Као светлост, као месец, као велико сунце, као муња 

Цркве Христове си засијао, свесветли исповедниче 
Варнаво, просветивши мисли верних, уселивши се у 
невечерњу светлост, појући трисветим гласом Тројицу 
нестворену. 

Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Земља Србска и манастир Беочин се обогатише гробом 

твојим и свештеним моштима твојим, исповедниче и 
мучениче Варнаво, развеселивши духове праведних, јер си 
на рукама ангела однешен у Царство Небеско: Са њима се 
моли за све нас. 



Свети исповедниче Варнаво, моли Бога за нас! 
Био си храм Пресветога Духа, и река која је испуњена 

водом живота, непоколебљиви стуб Цркве, узор 
Православља, вода неисцрпна, и извор предивни 
Божанскога покајања, пресветли оче Варнаво. 

Богородичан: Као капља Небеска у утробу Твоју, 
Пречиста Дјево, Божанска киша сиђе, исушивши потоке 
обмана, поставши Тобом извор нетрулежности и 
избављења свим људима, Богоблагодатна Владичице. 
 

Светилан:  
Искусивши велика страдања, и кроз непрестане подвиге 

поста и молитве, на Небеса си узишао и Господу Христу 
предстојиш: Оче преподобни Варнаво, моли се за нас 
усрдно који те песмама славимо. 

Богородичан: Родивши Господа, радост неисказану, 
учини  причасницима Небеске радости, нас који Те 
поштујемо, Пречиста, и благодарење из душе Ти 
приносимо: Не заборави у молитвама Твојим слуге Твоје, 
Благословена Маријо. 
 

Стихире на хвалите, глас 4. 

 
Благодат Светога Духа, оче Варнаво, тебе осенивши, 

красно те просвети, отуда си умањио ноћ страсти, а увећао 
дан бестрашћа, живећи чисто и ангелски у свету 
обезбоженом: Не заборави, Богоглагољиви, нас који са 
вером појемо свештену успомену твоју. (два пута). 

Носио си у себи љубав ка Небеском, свети Варнаво, мада 
си у свету огреховљеном живео, желећи да се наслађујеш 
са потока Христових сладости. Сузама и постом си победио 
извор страсти, напојивши душу сладошћу Божанске 
благодати. 

Будући да беше велики молитвеник, задобивши благодат 
Светога Духа, од тебе су бежали зли духови, и болести 
немоћних су се повлачиле. Зато и ми, тражећи благодатне 
помоћи код моштију твојих, са љубављу опевамо славну 



успомену твоју, свети владико Варнаво. 
Слава, глас 5. Преподобни оче, очима твојим ниси дао 

сна, ни веђама својим дремања, док душу и тело од страсти 
ниси ослободио, поставши станиште Духа Светога. Да би 
Господ Христос са Оцем својим, у теби дом саградио, и 
постао угодник једносушне Пресвете Тројице, велики 
проповедниче оче наш Варнаво, моли се Богу за душе 
наше. 

И сада, Богородичан: 
Величамо Те, Богородице Дјево, и славимо Те по дугу, 

као Град непоколебљиви, Стену необориву, Сигурну 
Заступницу и Прибежиште душа наших. 

 
Велико славословље. 
 
После славословља, тропар светога 3. гласа, Слава 

и сада, Богородичан отпуститељни, Васкршњи, 3. 
гласа. 

 
На Светој Литургији, блажена од Канона светога, 

песма 3. и 6. песма. Апостол, Посланица Ефесцима, 
зачало 233. (Еф.6.10-17); Еванђеље од Луке, зачало 64. 
(Лк.12.8-12). 

 
Причасно: Славна је пред Господом смрт 

преподобних Његових (три пута). 
 

 
 

 


