
АКАТИСТ СВЕТОМ ОЦУ ВАРНАВИ
ИСПОВЕДНИКУ

Кондак 1

         Великог светитеља, у последњим годинама јављеног прославимо, јер 
он је добровољно за Христа муке трпео и свагда смирен био и тако нам 
показао  пут  ка  спасењу,  зато  му  иако  недостојни  кличемо:  Радуј  се 
светитељу Оче наш Варнаво, утехо наша у последње дане!

Икос 1

         Небески човек и земаљски анђео био си свети Оче наш Варнаво јер 
си на земљи Христове заповести испунио, зато ти сада иако смо мали пред 
тобом узвикујемо: Радуј се звездо дошла са Запада. Радуј се јер те западни 
свет није помрачио. Радуј се јер те Бог из утробе материнске одабра. Радуј 
се јер си се у светој Србији школовао. Радуј се јер си већ у школи показао 
ревност за истином. Радуј се јер си се показао као послушни ђак. Радуј се 
дивни плоде који су  засадили твоји наставници.  Радуј  се  јер си одолео 
свим земаљским искушењима. Радуј се светитељу Оче наш Варнаво, утехо 
наша у последње дане!

Кондак 2

         По завршеној гимназији отишао си у Охрид где си добио благослов за 
упис на Факултет од Светог Владике Николаја. Твоја жеља за монаштвом 
учинила се смешна твојим пријатељима, али се ти ниси освртао на то, већ 
си певао Господу славе: Алилуја!

Икос 2

         Већ  на  факултету  показао  си  велико  расуђивање,  нарочито  у 
чланку ,,О гордости“, којем се задивио и сам Свети Владика Николај. Но, 
пошто  је  ђаволу  сметало  твоје  напредовање,  слао  је  на  тебе  разна 
искушења, која си храбро поднео, зато ти кличемо: Радуј се јер си хваљен 
од Владике Николаја. Радуј се јер си разне увреде Христа ради поднео. 
Радуј се јер си се уздржавао од сваког зла. Радуј се јер си се храбро борио 
против лажи. Радуј се јер си неисказано милосрђе показао. Радуј се јер си 
давао а  ником ниси говорио. Радуј се јер си сада од Христа плату зато 
примио.  Радуј  се  светитељу  Оче  наш Варнаво,  утехо  наша у  последње 
дане!



Кондак 3

         Жеља за Христом те је одвела у велику светињу српског народа, 
Свету Лавру Милешевску, где си оче свети имао узор великог светитеља 
Саву равноапостлног и уподобио си се њему, јер си оставио овај свет и 
кренуо за Христом, и крај гроба Светог Саве си положио монашке завете 
заједно с њим певајући Богу: Алилуја!
     

Икос 3

         Удостојио си се  о,  велики Оче наш Варнаво да примиш свето 
рукоположење  крај  кивота  најсвештенијег  Оца  нашег  Саве,  а  свето 
рукоположење си примио од великог исповедника вере светог Мученика 
Петра Сарајевског, који ти је био узор у трпљењу мука и у страдању, зато 
ти  узвикујемо:  Рдауј  се  јер  си  страдања  као  и  свети  Петар  Сарајевски 
поднео. Радуј се јер си са страхом и побожношћу служио. Радуј се јер су се 
твојој  ревности  сви  удивили.  Радуј  се  јер  си  с  великом  љубављу сејао 
Божанску реч. Радуј се јер те нису искушења поколебала. Радуј се јер си 
земаљско  заменио  небеским.  Радуј  се  јер  из  тебе  тече  чиста  вода 
православља. Радуј се светитељу Оче наш Варнаво, утехо наша у последње 
дане!

Кондак 4

         Твоје духовно узрастање пратио је сабор Архијереја српске Цркве, те 
су  донели  одлуку  да  примиш  епископски  чин.  Ти  си  попут  великог 
Златоуста избегавао тај чин јер си знао колику тежину он носи. Но, ипак ти 
си прихватио ту најтежу одговорност из светог послушања и смерности, и 
сада  као  небески  Архијереј  највећег  Архијереја  Христа  певаш  њему: 
Алилуја!

Икос 4

         Свету Хиротонију примио си од великог страдалника и јерарха 
српске Цркве, Патријарха Гаврила и у својој величанственој беседи сам си 
прорекао своју мученичку смрт, зато ти ми певамо: Радуј се јер си Христа 
у срце примио. Радуј се јер си знао да ћеш за Њега пострадати. Радуј се јер 
се ниси плашио безбожних комуниста. Радуј се јер си својим беседама гнев 
њихов  навлачио  на  себе.  Рдауј  се  јер  су  из  твојих  уста  излазиле 
богонадахнуте речи. Радуј се јер си по доласку у Сарајево ради Истине 



(Христа) био ухапшен. Радуј се светитељу Оче наш Варнаво, утехо наша у 
последње дане!

Кондак 5

         Одмах по твом хапшењу у Сарајеву почела су клеветања против тебе. 
О свети Оче како су биле велике твоје муке када си слушао лажи о теби, и 
највећу  од  њих  да  си  исти  као  ђаволослужитељ  Степинац.  Но,  ти  си 
показао велико и неисказано смирење, зато ми с тобом певамо тросунчаној 
светлости Богу нашем: Алилуја!

Икос 5

         На суђењу си показао невероватно смирење, као и Господ Исус када 
је поднео страдања ради нас, а твоје смирење је било људима несхватљиво. 
Јер си на све оптужбе ћутањем одговарао осим када су злочинци хулили на 
Цркву Христову, тада си светитељу Варнаво храбро бранио Истину као 
некада  Петар.  Зато  ти  светитељу  Варнаво  сада  певамо:  Радуј  сејер  си 
неправду  подносио.  Радуј  сејер  си  лаж  да  си  исти  као  крвави  фратри 
смирено поднео. Радуј се јер си своју сабраћу архијереје бранио на суду. 
Радуј сејер си као свети Атанасије храбро затварао уста лажљиваца. Радуј 
се јер си осуђен у годинама у којима је и Господ био осуђен. Радуј се јер си 
смирено поднео осуду иако је била неправедна. Радуј се наш учитељу у 
смирености. Радуј се светитељу Оче наш Варнаво, утехо наша у последње 
дане!
 

Кондак 6

         У затвору иако у лошим условима ти си, о Свети Варнаво, славио 
Бога јер си знао да је Он једини правда. Чуварима си одговарао тропарима 
и молитвама,  а  када су  ти забранили да  се гласно молиш ти си у себи 
славио Бога кличући му непрестано: Алилуја!

Икос 6

         Пошто  си  постао  омиљен  међу  затвореницима,  чак  и  оним 
најмрачнијим, јер се не може град сакрити кад на гори стоји,  управа је 
одлучила да те одведе из затвора, имајући на уму да уништи воз у којем си 
се налазио и да те тако уклоне са овог света. Но пошто си Ти био Богу 
угодан Он те је спасао те смрти и тиме показао своју силу. Зато сада са 
неисказаним дивљењем те хвалимо: Радуј се јер те је Господ сачувао у 
животу.  Радуј  се  јер  иако  си  био  везан  ти  си  преживео.  Радуј  се  јер 
непријатељи су мислили да те убију на Пасху, а  Васкрсли Господ те је 



сачувао. Радуј се јер си себе принео као дар васкрслом Христу. Радуј се јер 
иако си био удаљен од пастве, са њом си непрестано био. Радуј се јер си се 
у ,,новом затвору“, манастиру гомионици показао као велики молитвеник. 
Радуј се светитељу Оче наш Варнаво, утехо наша у последње дане!

Кондак 7

         У манастиру Гомионици си се показао као ватрени молитвеник и сви 
су  се  дивили  вери  и  молитви  твојој.  Једном  приликом  када  си  читао 
молитве  за  оздрављење,  пророчки си  видео  грех  тог  болесника  и  он  је 
признао да је убио игумана манастира. И пошто се искрено покајао ти си 
се молио за њега кличући једном Богу у три лица: Алилуја!

Икос 7

         Из Гомионице ти си прешао у манастир Крушедол где си изабрао 
малу собу која те је подсећала на твоју робијашку самницу, јер си желео да 
стално  будеш  затворен  за  Христа.  Иако  си  имао  пензију  ти  си  живео 
сиромашно  јер  си  знао  да  су  богатства  овог  света  пролазна,  и  зато  ти 
узвикујемо: радуј се јер твоја левица није знала шта ради десница. Радуј се 
јер си био сличан светом Николају Мирликијском по милосрђу. Радуј се 
јер приликом служења ниси тражио да ти служе. Рдауј се јер иако си био 
епископ свима си служио. Радуј се јер си стално имао Христа за узор. Радуј 
се  јер  се  тобом спасавају  многи.  Радуј  се  светитељу Оче  наш Варнаво, 
утехо наша у последње дане!

Кондак 8

         Пошзо  се  у  манастиру  Крушедолу  пројавила  светост  твоја, 
комунистичке  власти  су  те  пребациле  у  запустели  световазнесенски 
манастир Беочин, који си осветио својим светим животм и молитвама. Све 
време си постио у заробљеништву чак си и својим „чуварима“ саветовао да 
посте. Но, пошто су они то одбијали, ти си из превелике љубави и за њих 
постио, тако тело твоје умарао, али си непрестано славио Бога певајући: 
Алилуја!

Икос 8

         У притвору си био стално пд стражом но, то ти није сметало да се 
посветиш Богу. Сва твоја писма остала су без одговора, али тис и се држао 
речи Светог Апостола Павла:,,Свако ко жели да живи побожно у Христу 
биће гоњен“, и због тога си лако трпео гоњења, јер си знао да си на уском 
путу који води у живот вечни, и зато кличемо ти са пуним срцем: Радуј се 



јерсе никад из твојих уста није чула осуда. Радуј се јер сви су се дивили 
твом смирењу. Рдауј се јер никада ниси причао о властима, већ стално о 
светим Оцима. Радуј се јер су ученици Богословије били задивљени твојим 
предавањем. Радуј сејер су те поредили са Светим Јованом Златоустим. 
Радуј се јер си заиста његову ревност имао. Радуј се светитељу Оче наш 
Варнаво, утехо наша у последње дане!

Кондак 9

         Читајући твоја писма која си упућивао сестринству манастира Јазак 
видимо колико си велики светитељ, јер сва твоја  писма су поуке твојој 
деци духовној, којој си био прави отац. Уподобио си се својим врлинским 
животом  ангелима  небеским.  Иако  си  био  стално  гоњен,  никада  ниси 
жалио већ како си сам говорио: „Шта је лепше од ланаца Христа ради“. 
Ове  речи  и  ми  примамо  као  врлинску  поруку  кличући  Богу  нашем: 
Алилуја!

Икос 9

         Језику људском је тешко да опише твоје подвиге јер како си се више 
уздизао до небеса душом, то су твоји телесни непријатељи гледали да те 
уклоне са земље јер си постао светло, које је светлело у тами српскоме 
народу у тами безбожја и комунизма. Зато ти се грешним устима обраћамо: 
Радуј се јер си нови Максим Исповедник. Радуј се јер си једино уздање 
имао у Христу Богочовеку. Радуј се јер си све могао у Христу који ти је 
моћ  дао.  Радуј  се  јер  си  у  најтежим  тренуцима  био  радостан  у  Духу 
Светоме.  Радуј  се  јер  нам је  твој  живот  пут  ка  спасењу.  Радуј  се  наш 
учитељу смирености. Радуј се јер си нам показао пут вере праве. Радуј се 
светитељу Оче наш Варнаво, утехо наша у последње дане!

Кондак 10

         Када си својим животом достигао блаженство и када су твоја уста 
говорила само истину која је поражавала ђавола и његове слуге на земљи, 
одлучили су да те уклоне са овог света незнајући да ћеш тиме још више да 
их поразиш. И заиста када је твоје тело било предано земљи, душом својом 
постао си нови становник небеске Србије где сада Богу са Светим Савом, и 
свим Светима из рода нашега певаш: Алилуја!

Икос 10

         Иако је твоје тело отровано, твоја чиста душа се винула у небеса. 
Била је велика жалост људи на земљи, но ипак већа је била радост ангела 



што им долази нови анђео у лику Архијереја хвостанског Варнаве. Зато ти 
са  дивљењем  говоримо:  Радуј  се  манастира  Беочина  најлепши  украсе. 
Радуј  се  цвете  рајски.  Радуј  се  подвижниче  међу  епископима.  Радуј  се 
цвете миомирисне баште Христове. Радуј се јер нам твоји подвизи сијају 
као звезде на небесима и не могу се избројати. Радуј се јер си мученичку 
смрт и победнички венац примио. Радуј се светитељу Оче наш Варнаво, 
утехо наша у последње дане!

Кондак 11

         Мало је људи било који су смели долазити на твој гроб и твоје свето 
име спомињати. Јер безбожни комунисти су те мрзели и плашили су се 
твог имена и после смрти твоје. Јер свака твоја реч је био пораз за њих који 
су хтели да створе свет без Бога, а ми знајући да је то немогуће кличемо 
му: Алилуја!

Икос 11

         Немоћна су уста наша да опишу блаженство у којем се света душа 
твоја налази јер си сада у небеским дворовима и непрестано ти кличемо: 
Радуј  се  беочинске  обитељи  најлепши  цвете.  Радуј  се  српског  народа 
похвало.  Радуј  се  небеске  литургије  учесниче.  Радуј  се  земље  српске 
учитељу. Радуј се Светог Саве сабеседниче. Радуј се многих без родитеља 
родитељу.  Радуј  се  јер  си  преукрашен  врлинама  био.  Радуј  се  и  по 
престављењу  чудотворче.  Радуј  се  светитељу  Оче  наш  Варнаво,  утехо 
наша у последње дане!

Кондак 12

         Беочинска обитељ се почела гасити и онда је просијао твој свети 
живот и Архијереји Цркве Српске су то увидели и народу те објавише као 
светог.  Слава  твоја  се  пронела  широм  Васељене,  и  од  тада  народ  ти 
притиче  као  неисцрпном  извору  који  пружа  и  душевно  и  телесно 
оздрављење и Богу који преко тебе чини чуда пева: Алилуја!

Икос 12

         Сада је непрестано ликовање твоје на небесима јер народ српски све 
више слави твоје свето име, а кроз тебе и Господа над војскама, јер диван 
је Бог у светима својим. Зато сада иако нисмо достојни певамо ти јер сада 
предстојиш Цару небеском: Радуј се епархије Сремске похвало. Радуј се 
јер те Српска црква има као украс пред другим Црквама. Радуј се јер се 
тобом  поноси  сва  православна  Црква.  Радуј  се  нови  исповедниче  вере. 



Радуј се манастира Беочина невидљиви и стални покрове. Рдауј се јер си 
постао  ватрени  помагач.  Радуј  се  јер  Господу  приносиш  тамјан  наше 
молитве. Радуј се јер свако косе теби моли буде услишен. Радуј се јер су 
мошти твоје постале извор исцелења. Радуј се јер иконе твоје красе домове 
многих срца. Радуј се добри слуго Господа нашега. Радуј се светитељу Оче 
наш Варнаво, утехо наша у последње дане!

Кондак 13

         О велики свети Оче наш Варнаво, удостојио си се да понесеш венац 
мучеништва и зато се  сада  са  Христом радујеш у небеским дворовима. 
Знамо да  молитве нас  грешних нису довољне за  наше спасење,  зато те 
молимо да  будеш наш посредник  пред  престолом Бога  нашег  Пресвете 
Тројице коме си целим животом твојим и мучењем угодио. Да бисмо сада 
и кроз сву вечност заједно с тобом певали Богу нашем стално: Алилуја!

(Овај кондак се чита три пута, па затим поново: Икос 1. и Кондак 1. и  
онда Молитва на крају)

Молитва

         Угодниче Христов светитељу исповедниче Варнаво, цео твој живот је 
био Богу угодан и зато те сада Он населио у вечне станове Његове. Зато те 
сада молимо да нас избавиш од разних невоља које је нечастиви испалио 
на нас као стреле. Молим ти се и да нас избавиш од лавова који ричу на 
нас, мислећи да немамо заштитника, но ми се уздамо у заштиту твоју и 
верујемо да ћеш нас избавити од тих искушења, јер ти си пастир добри 
који је душу своју положио на земљи за овце своје. Још ти се молимо да 
избавиш земљу нашу и  сав  народ  српски  крстоносни,  јер  ти  си  постао 
велики угодник Божији и имаш слободу пред Господом да се молиш за 
нас. Моли се за нас Господу да нас уведе у вечно блаженство да би Га тамо 
заједно с тобом славили кроз сву вечност. Амин. 

 


