
АКАТИСТ СВЕТОМ СЕВАСТИЈАНУ ЏЕКСОНСКОМ*

Кондак 1

Као  златозарно сунце, равноапостолни оче наш, са Гора Вечних нам сијаш и Народ 
изабрани Божанском Истином обасјаваш и у Вечни Живот призиваш све који те са љубављу 
прослављају и радосно ти поју:

Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 
Православља!

Икос 1

Божанствени проповедниче Васкрслога Христа, Севастијане Џексонски, Светитељу 
богојављени, животом својим и делима Истинити Живот неуморно си сведочио, и све људе 
света, у загрљај Свете Цркве као Ангел си призивао, и у рајска обиталишта се уселио, одакле 
нам Живот Вечни јављаш и за све људе неућутно се заступаш да причасници Вечне Љубави 
заједно са тобом будемо и да ти, у бесконачној радости, заувек појемо:

Радуј се, пастиру добри, јер си бесмртном љубављу Господу служио!
Радуј се, рајских насеља житељу, Божанску Љубав Пресвете Тројице си нам јавио!
Радуј се, Богу уподобљени, богољубиве душе Христу си приводио!
Радуј се, украсу Цркве драгоцени, златозарном Истином све си обасјао!
Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 

Православља!

Кондак 2

Свето семе светосавско, из древнијех Сасовића, крај Херцег Новог у Боки Которској, 
пресађено у калифорнијски Сан Франциско, где си рођен и одрастао, у теби је, младенцу 
благородном, многоценим родом родило, па си од најмлађих дана у Божијој Цркви у Христу 
узрастао, на Извору Бесмртности Истинитим Животом се напајао, и у новоме свету највећи 
мисионар свога рода постао, Светитељу славни, и у Заједницу Пресвете Тројице - Бога Вечне
Љубави све си призвао, најсветијим животом Богу живећи и  Бога непрестано славећи 
песмом: Алилуја!

Икос 2

Као благовесник Јагњета Божијег, име Светог Јована Крститеља, своје породичне 
крсне славе, си добио и још од малих ногу, за Пастиром Добрим радосно си ходио, на 
богослужења редовно одлазио и на њима читао и појао, црквену школу похађао, а да 
свештенослужиш Богу своме једино си желео, Који те је Светитељем Својим учинио и 
превечним даром Своје Љубави запечатио и срца верних надахнуо да ти поју:

Радуј се, пламеном љубављу у познање Истине све људе си приводио!
Радуј се, Христовом жеђу за људима Божијим си жеђао!
Радуј се, врлинама изобилни, смерно Бога си славио!
Радуј се, огњезрачни светилниче Православља, Цркву Свету у срце си свио!
Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 
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Православља!

Кондак 3

Као младић чедни, ангелски си живео, богослужење Цркве од свег срца волео, 
непрестано Бога песмом славио и као млад вероучитељ ревновао да Га вечно славиш: 
Алилуја!

Икос 3

На далеку Аљаску, колевку америчког Православља, као служитељ Цркве Свете, 
послан си био људима Божијим, и дошљацима из свога рода и урођеницима тлингитским 
једнако си, чистим срцем, Христа сведочио, те је Господ апостолски жар у теби неугасиво 
разгорео и пламеним ревнитељем Православља учинио, да ти радосно појемо:

Радуј се, светлошћу божанских речи, људе си од таме незнања спасавао!
Радуј се, јер си оне који су за земаљским златом трагали, златном Истином обогатио!
Радуј се, цркве Богу зидајући, храмове у душама верних си назидавао!
Радуј се, приводећи људе Истинитој Цркви, Христу Богу ангелски си усходио!
Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 

Православља!

Кондак 4

Млад теолог у царскоме Петрограду и светоме Кијеву будући, Господу на дар себе 
приносећи, монашки постриг на дан светог мученика Севастијана Миланског и Римског си 
примио и његово име добио, потом и јерођаконом на Божић постао, кротког и смиреног срца, 
лако бреме Христово си понео, Христу се сараспео и у Вечности Господа свога загрлио 
благодарном песмом: Алилуја!

Икос 4

Златоусти благовесниче Јеванђеља Христовог, у Саборној цркви у родноме граду први 
си на домаћем, енглеском језику Христа проповедао и Богу свето угодио, Који те је 
свештеничког чина, на празник Успења Пресвете Богородице, брзо удостојио и Цркву Свету 
обрадовао да ти поје:

Радуј се, свеоружјем Божијим наоружани, за Господа си тешке битке славно војевао!
Радуј се, у оклоп правде обучени, Јеванђеље мира неућутно си благовестио!
Радуј се, мачем Духа наоружани, Речју Божијом као огњем си крштавао!
Радуј се, кацигу спасења си узео и са Господом Христом заувек се сјединио!
Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 

Православља!

Кондак 5

Као верном слузи Своме, Господ је молитву твоју услишио и мисионарски рад у 
Новоме свету ти поверио, великим настављачем апостолског дела те учинио, да Свету Вољу 
Божију као Цркву откриваш и расејану децу Божију у једно да сабираш, да једним срцем и 



једним устима Бога славе песмом: Алилуја!  
 

Икос 5

Са страхом Божијим, вером и љубављу апостолско дело си вршио, истинит човек 
будући, у Истини си пребивао и Истину као Бога Живога откривао, и у Цркву као вечно живу 
заједницу Бога и људи, неуморно призивао и од вечне смрти избављао оне који ти поју:

Радуј се, за изгубљеним овцама стада Христовог посвуда си неуморно трагао!   
Радуј се, јер си Спаситеља Христа као Цркву Истиниту сведочио!
Радуј се, од искушења кривоверја Православне си избављао!
Радуј се, изобиље Живота у Христу са ближњима си делио!
Радуј се, равноапостолни светитељу Севастијане, небојављена похвало 

Православља!

Кондак 6

Као монах Христов, Преподобни оче наш, Вечношћу си се надахњивао и, себе се 
одрекавши, Христовим животом си живео, са Христом се сараспео и са Христом васкрсао, 
Који ти је у срцу жељу распламсао да благи јарам Његов храбро носиш и да свуда Христа 
благовестиш, од греха и вечне смрти људе да спасаваш и вечни закон Божије Љубави кроз 
заједницу Цркве откриваш и у Христу сабираш све који у срцу поју: Алилуја!

Икос 6

Богоизабрани Светитељу Севастијане, као ангел лакокрили, по њиви Господњој свуда 
си проходио, својом скромношћу и мисионарским жаром и светитеље, попут Николаја 
Охридског и Жичког, Тихона Њујоршког и Московског и Николаја Јапанског, си задивљавао и
светог Православља чудесан поборник си био, од пакленог самољубља људе исцељивао, јер 
си богодаровану пуноћу Живота у Христу са ближњима у Цркви откривао и на Трпезу 
Живота Вечног позивао, па ти појемо:

Радуј се, благодаћу Божијом богат, кротком љубављу све си освајао!  
Радуј се, поборниче Православља, Цркву Божију на земљи си утврдио!
Радуј се, Царства Небеског причасниче, Будућим Веком надахнут си био!
Радуј се, истинитим богопознањем као Животом у Цркви Божијој, људе си 

просвећивао!
Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 

Православља!

Кондак 7

Свештени изданак Светосавске Цркве Српске си био, први српски храм у Новоме 
свету заједно са сиротим рударима у калифорнијском градићу Џексону саградио и Светитељу
Сави посветио, а затим још многе парохије, у Лос Анђелесу, Чикагу, Аљасци, Монтани, 
Вашингтону, Орегону, Аризони, Пенсилванији, Индијани и другде основао, да би живо 
камење у Небески Храм Божији уграђивао и у њему вечно Бога славио певајући: Алилуја!



Икос 7

Божанственим благословом Цркву Светог Саве Пресвета Богородица је даривала, 
будући освештана на њен празник Ваведења у јерусалимски Храм, те је и децу овога храма у 
Светињу над светињама увела и са Сином њеним и Божијим, Оним Који Јесте, сјединила, и 
храм украсила иконом Својом са Свете Горе послатом, чудесном заштитницом народа 
Божијег је учинивши и многим чудима као Богородицу Џексонску је прославивши да јој 
појемо:

Радуј се, са Свете Горе, из Манастира Светог Пантелејмона, икону Своју Пресвету за 
Цркву Светог Саве си послала!

Радуј се, Пресветом Иконом Џексонском Нови свет си загрлила!
Радуј се, кроз Икону Своју, Небеском Љубављу верни народ си обрадовала!
Радуј се, Светитеља богозарног Севастијана њоме си благословила па му појемо:
Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 

Православља!

Кондак 8

Кроз многобројне твоје књиге које си, богонадахнути Светитељу, ради мисије свете 
писао,  Дух Премудрости Божије је благоухао, и верне просвећивао, истинама Вере 
Православне учио и све надахњивао да поју Богу: Алилуја!  

Икос 8

Од својих скромних средстава, поучне и ретке књиге си објављивао, у срца верних 
божански закон животворних врлина, речима благодатним, си уписивао, мисију своју љубећи
и Христову Цркву грлећи па ти појемо:

Радуј се, пут ка Христу свима си просветлио, Божанску Литургију на домаћи језик 
преводећи!

Радуј се, прве српске црквене новине у Америци си основао, Бога славећи!
  Радуј се, светлозарним речима Христа си проповедао и Небеском Мудрошћу верне 
причешћивао!

Радуј се, верни народ у заједницу љубави Божије непрекидно си призивао и за све 
људе ватрено се молио!

Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 
Православља!

Кондак 9

Ангели на Небу се удивише, и славословном песмом Небо разиграше, Светитељу 
Севастијане, када ти је епископ руски Николај, са којим си џексонску цркву Светог Саве 
освештао, признање за благочестиви мисионарски труд твој одао и златним крстом напрсним 
те одликовао! Алилуја!

Икос 9

Благочесно дело мисије твоје свуда се брзо прочуло, па те је и свети руски цар Николај
Други орденом Свете Ане одликовао и црногорски књаз Никола орденом књаза Данила 



даривао, а признања су ти стигла и од краља Србије и патријарха Светога Града Јерусалима, 
па си и архимандрит ускоро постао, и од Светога Тихона Исповедника, који те је и епископом
учинити желео, из поштовања и љубави његову митру добио, али ти је Господ и страдања 
послао и кроз њих те Крста Свога удостојио, а ми ти смерно појемо:

Радуј се, највећег страдања душе Господ те удостојио јер си као непријатељ Цркве 
своје оклеветан био!

Радуј се, венац живота у страдањима си задобио, јер си онима који су ти неправде 
нанели љубављу узвратио!

Радуј се, оне који те мрзе састрадалном љубављу си загрлио и тако адску змију у прах 
претворио!

Радуј се, непобедиви Христов војниче, опраштањем смрт си победио и са Христом  у 
Вечности васкрсао!

Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 
Православља!

Кондак 10

И житеље земље си удивио, Свети Севастијане, када си, распродавши најпре све што 
си имао да би могао помоћи болнима и потребитима, на зараћени Балкан са благословом 
Цркве ишао да би отачаству своме, које се као Давид против Голијата за слободу и част 
борило, као свештеник у српској војсци послужио јер си истинити слуга Божији био! 
Алилуја!

Икос 10

Последње године живота у отачаству си проживео, у престономе Београду, предачкој 
Боки и светосавској Жичи, где си уз Светог Владику Николаја скончао, па те је он и опојао и 
сахранио, тебе који си Божје људе на светост си надахњивао, подвигом својим удивљавао и 
душе украшавао молитвама својим светим, да ти поју:

Радуј се, скромни монаше, који плату своју ниси имао и од прилога људи си живео и 
са измученим народом ратом ти разрушеног отачаства, а посебно за школовање омладине, си 
делио!

Радуј се, на многа путовања као страдалник у оскудици си ходио, да би Господом људе
богатио!

Радуј се, огњени ревнитељу Цркве Христове, за испуњење Царства Небеског 
неуморно си делао!

Радуј се, јер ништа осим Царства Небеског на крају живота ниси зажелео!
Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 

Православља!

Кондак 11

 Први српски и уопште православни монах и свештеник који се у Америци родио, од 
свих подела међу људима – у Господу Христу слободан си био и ка Царству Небеском 
непоколебиво усходио певајући Богу: Алилуја!



Икос 11

Боговидче Свети, широм Новог света црквени живот си организовао, свете храмове 
градио и цркве освећивао да би највећу мисију на земљи вршио и Свету Литургију свуда 
служио и народ Божији у Вечну Заједницу Бога Љубави уграђивао, па ти радосно певамо:

Радуј се, јер си Свету Цркву као Христово Присуство знао, у Којем си  веран Христу 
неуморно службовао!

Радуј се, Божанском вером у људе си веровао и у свима икону Божију прозирао!
Радуј се, ближњима као Богу си се радовао и Будућим Веком као Ангел наслађивао!
Радуј се, за заједницу са свима у Христу непрекидно си се борио!
Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 

Православља!

Кондак 12

Светитељу Севастијане небојављени, српски мисионару преславни, са Светим 
Мардаријем Либертивилским заједно прослављени, народа Божијег заступниче свехвални, 
крсна славо породицȃ и храмовна славо парохијȃ, преславна мисија твоја вазда је у Цркви 
живела, у настављачима твојим чудесно васкрсавала и на прослављање дела твога 
бесмртнога све надахњивала бесконачном песмом: Алилуја!

Икос 12

Свето дело своје никад ниси оставио и мисију си, у моштима својим светим, наставио 
које су по промислу Божијем из Жиче у Џексон пренете, да постану стециште, утеха, лек, 
охрабрење и надахнуће свим богочежњивим и благочестивим душама из свих крајева 
Америке и света, те си тако благодат од Господа измолио да Га увек у пуноћи Цркве Свете 
славиш и све људе света молитвама Богу приводиш, па ти кличемо:

Радуј се, истинити човече, у меру раста пуноће Христове си достигао!
Радуј се, мошти твоје, небески благоухане, Чудотворним Источником Божанске 

Љубави си учинио!
Радуј се, јер расејану децу Божију у једно свагда сабираш!
Радуј се, јер истину Будућег Века кроз Цркву Свету нам јављаш!
Радуј се, равноапостолни Светитељу Севастијане, небојављена похвало 

Православља!

Кондак 13

О, Свети Свехвални Светитељу Севастијане новојављени, теби, коме је у животу 
Господ Христос био догађај једини, и који си Васкрсење Христово свима сведочио и пут у 
рајска насеља свима пропутио, који си Христом у себи Исток и Запад помирио и загрлио и 
све грешне деобе овога света обрисао и удаљености премостио, теби се, Светитељу, усрдно 
молимо: не презри ово наше мало мољење и Господа умоли да нам подари мир у нама и око 
нас, ангелску чистоту, кротост и ревност, љубав искрену и топлу, радост васкршњу и 
неугасиву и спасење истинито, да у Господу Христу једно будемо и да се у Царству Небеском
заједно са тобом и свима светима нађемо. Амин. Алилуја!

 (овај Кондак чита се три пута, па онда: Икос 1, Кондак 1)



Молитва Светом Севастијану = Тропар Светом Севастијану, гл. 8

Рођен у Сан Франциску, Апостоле и Просветитељу, 
Први рођени у Америци који је постао свештеник, 
Огњени проповедниче Речи Христове међ' народима Америке,
Пропутовао си земљу целу проповедајући Истину и љубав, 
Утврђујући мноштво душа у вери Православној, 
У подижући многе Цркве у славу Божију, 
Сиромашан телом али богат Духом, 
Моли се сада Господу Којем си свим срцем служио, 
Оче Севастијане Џексонски и Свеамерички Апостоле, 
Да нам дарује твоју последњу изговорену жељу: 
Небеско Царство коме нема краја.

Акатист, у Славу Божију, саставила м. Олимпијада (Кадић)


